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 .بٝإ ص١ً ايب٬غ١ بعًّٛ ايعشب١ٝ ا٭صش٣ 3

 .لذض ايعشب لٔ اٱتٝإ مبجٌ ايكشإ 4
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 ايهٓا١ٜ  -ا٫طيعاس٠       ز -اييؼبٝ٘       ب -أ

 دساط١ َٛدض٠ يٮبٛاب ايياي١ٝ َٔ لًِ ايبذٜع : .8

 اؾٓاغ  -اييٛس١ٜ    ز -اييكابٌ     ب -أ

 

 املشادع :

ّ  ، .ا٭دب يف اؾا١ًٖٝ ٚصذس اٱط1ّ٬ س اايكةاٖش٠ ،د ، د .صنشٜا لبةذايشنٔ صةٝا

 ّ.1978ايٓصش اٱط١َٝ٬ ،

 س ايؿهش ايعشبٞ.اد ، ايكاٖش٠، د.لض ايذٜٔ إمسالٌٝ، .ا٭دب ٚؾ2ْ٘ٛٓ

 يعًٞ اؾاسّ . ،.ايب٬غ١ ايٛاضش3١
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 ٫ًٚ: ا٭دبأ

 تعشٜـ ا٭دب 

ا٭دب ٖٛ اييعبري لٔ َع٢ٓ َٔ املعاْٞ بأطًٛب مجٌٝ َ٪ثش . أٚ ٖةٛ اييعةبري    

 لٔ ػشب١ ػعٛس١ٜ يف صٛس٠ َٛس١ٝ َ٪ثش٠ .

 س اييت َشت بٗا ن١ًُ ) أدب ( لٓذ ايعشب :ا٭طٛا

يكذ َشت ن١ًُ ) أدب ( يف َذيٛهلا ايًػٟٛ بأطٛاس َيعذد٠ ، َٓز إٔ لشؾت  

ّ   )  إٔ اطيكشت يف ايعصش ايعباطٞ إىلايعصش اؾاًٖٞ يف  ( ;  لصةش اطةيكشاس ايعًةٛ

لشف ايعشب َٔ َعةاْٞ ا٭دب أْة٘    ؾؿٞ ايعصش اؾاًٖٞ -ٚريو ل٢ً ايٓشٛ اٯتٞ : 

ًل املٗزب ، ٚايطبع ايكِٜٛ ٚاملعا١ًَ ايهشمي١ يًٓاغ; ْش٣ ٖزا يف قٍٛ طشؾة١  اـ

 :َؿيخشًا(ابٔ ايعبذ ايبهشٟ )

ً ةةةةةة٢   مةةةةةةٔ يف املؼةةةةةةيا٠ ْةةةةةةذلٛ اؾ ؿ 

 

 

ٓٵيٳكٹةةةةةةةةةةةةشٵ    ٜٳ ٓٻةةةةةةةةةةةةا   ٫ تةةةةةةةةةةةةش٣ اٯدب َ

 

 

 ٚاملأدٳٹب١ُ ٖٞ : ايطعاّ ايزٟ جييُع لًٝ٘ ايكّٛ ٖٚٛ َٔ َهاسّ أص٬م ايعشب 

ٜٚبالةذ لٓٗةا    إىل ايؿضا٥ٌ ٜٚشٍغب ؾٝٗا ٍٜٚٓؿش َٔ ايشرا٥ٌ نٌ َا ٜذلٛ، ؾصاس 

ٞٳ بزيو ٭ْ٘ ٜأدٹب صاسب٘ إىل قاَذ اـصاٍ ٜٚٓٗةاٙ لةٔ قبا٥شٗةا ;     أدبًا ، ٚمس

ؾاطيكش يف لشف ايعشب إٔ نٌ صًل سظٔ َٔ قٍٛ أٚ ؾعٌ ؾٗٛ أدب ، ٚضذ ريةو  

 ق١ً أدب أٚ ط٤ٛ أدب .

٢ يٗزٜب اـًكةٞ لٴةَشف مبعٓة   إضاؾ١ إىل اي يف صذس اٱط٬ّثِ لشف ا٭دب  

َٟٚ لٓ٘ لًٝة٘ ايصة٠٬ ٚايظة٬ّ أْة٘ قةاٍ )      ايجكاؾ١ ٚاييعًِٝ  إٕ ٖةزا  َٔ ريو َا سٴ

ْٳشٳٌ ٚايذٷ ٚيةذٙ أؾضةٌ   ايكشإٓ َأدب١ اهلل ؾخزٚا َأدبي٘  ( سٚاٙ ايذاسَٞ ٚقٛي٘ ) َا 

ٌٴ ٚيذٙ صةري َةٔ إٔ    ٕٵ ٜ٪دب ايشد َٔ أدب سظٔ ( سٚاٙ ايرتَزٟ ٚأنذ ، ٚقٛي٘ ) ي أ 

 



 

 
 صذم بصاع ( سٚاٙ ايرتَزٟ ٚأنذ .ٜي

ٚظٌ َع٢ٓ اييٗزٜب ٚاييجكٝـ َؿًَٗٛا َٔ ن١ًُ ا٭دب يف ايعصش ا٭َٟٛ  *

; ِٖٚ ايكةا٥ُٕٛ بةأَٛس    طا٥ؿ١ َٔ ممياصٟ ا٭طاتز٠ اطِ امل٪دبني; سي٢ ُأطًل ل٢ً 

اييعًِٝ ل٢ً ايٓشٛ املعشٚف يف أٜاّ بين أ١َٝ ، ٖٚٛ اييعًِٝ بطشٜك١ ايشٚا١ٜ يًؼةعش  

 باس ٚتعًُُٝٗا . ٚا٭ص

جيب ل٢ً ايشدٌ تأدٜب ٚيذٙ ألًة٢   َٚٔ ريو قٍٛ َعا١ٜٚ سضٞ اهلل لٓ٘ : )

ٓٵذٴةذٚا ( أٟ  َشاتب ا٭دب  ٜٳ ُٵذٴذٴٚا ٚ ٜٳ ( ٚقاٍ لبذ املًو مل٪دب ٚيذٙ ) ٚلًُِٗ ايؼعش 

 ٜصريٕٚ أَادذ ٜٚشتؿع ػأِْٗ يف ا٭لني.

عش ٚا٭صبةاس  ؾؼةٌُ َةع ايؼة    ثِ تطٛس َع٢ٓ ا٭دب يف ايكشٕ ايجاْٞ ٚايجايةح 

ّ ؾًُا اطيكًت اَٚا تعًل بٗا ;  لًّٛ ايًػ١ ٚاسةذًا ٚاسةذًا ضةام َعٓة٢ ا٭دب      يعًةٛ

، ُٚأضٝـ إيٝ٘ ايٓجةش ايؿةين    ؾاقيصش ل٢ً ايؼعش َٚا ٜيصٌ ب٘ أٚ ٜؿظشٙ;  ٚامصش

 ٚاـطاب١ ايشا٥ع١ َٚا ٜيصٌ بُٗا َٔ تؿظري يًػشٜب أٚ ػشح يًُعاْٞ .

 ٌ ٚاضض يف ايكشْني ايشابع ٚاـاَعٖزا ٚقذ متاٜضت ايعًّٛ ؾاطيكًت بؼه

 نُا ٖٛ ايؼإٔ يف ٖزا ايعصش . ٜٓشصش يف ايؼعش ٚايٓجش، ثِ أصبض ا٭دب ٜهاد 

 أْٛاع ا٭دب باصيصاس : 

 ٜٓكظِ ا٭دب إىل قظُني س٥ٝظني: 

 ايجاْٞ : ايٓجش ٚأْٛال٘.             ا٭ٍٚ: ايؼعش ٚؾْٓٛ٘. 

 ؾٕٓٛ ايؼعش بإجياص :

 ٛصٕٚ امُلك ِؿ٢ املكصٛد إيٝ٘ .ايؼعش : ٖٛ ايكٍٛ امل

;  ؾٗةٛ أيصةل بةايٓؿٛغ ٚألًةل بةايكًٛب     ٚايؼعش أقشب َٔ ايٓجش يًيػين ب٘ ; 

 ٚهلزا ؾإْ٘ ػذٜذ ا٭ثش بايؼ اـطش .



 

 
 أِٖ ؾٕٓٛ ايؼعش ٖٞ:

: ٖٚٛ َا أْؼة٧ هلةذف تعًُٝةٞ ; قصةذ َٓة٘ ْعةِ ايعًةّٛ يف        ايؼعش اييعًُٝٞ  .1

 ًِ .قٛالذ ػعش١ٜ ييهٕٛ ألًل بايزٖٔ ٚأثبت يًع

ٞٸ  .2 ُٹ ات ْاضةذ١ ْابعة١ َةٔ ايةٓؿع ٚاؿٝةا٠ ;      ش: ٖٚٛ ص٬ص١ ْعة ايؼعش اؿٹه 

ٟٸ ٺ َ٪ثش. ييكِٜٛ صًُل أٚ َعاؾ١  دا٤ٺ يف قايبٺ ػعش

: ٖٚةٛ اييعةبري ايؿةين بأطةًٛب ػةعشٟ لةٔ ألُةاٍ ايٓةاغ         ايؼعش ايكصصٞ  .3

 ٚتصشؾاتِٗ يف اؿٝا٠ .

 أْٛال٘ :

 ا٭ططٛس٠ ايؼعش١ٜ . -دة  املظشس١ٝ ايؼعش١ٜ  -ب املًش١ُ ايؼعش١ٜ  -أ

ٖٚةٛ أقةشب ا٭ْةٛاع ٫طةِ ايؼةعش ; ٭ْة٘ ْةابع َةٔ ْؿةع           -:ايؼعش ايػٓا٥ٞ  .4

 ايؼالش صادس لٔ ٚدذاْ٘ َٓؿعٌ بعاطؿي٘ . 

ايػضٍ ٚايؿخش ٚاؿُاطة١ ٚاملةذح ٚاهلذةا٤ َٚٓة٘      -َٚٔ أْٛاع ايؼعش ايػٓا٥ٞ :

 .أٜضًا ايؼعش ايٛطين ٚايٛصؿٞ ٚا٫ديُالٞ ٚايظٝاطٞ ٚايضٖذٟ ٚاؾٗادٟ

 أْٛاع ايٓجش باصيصاس : 

 ايٓجش غريايكصصٞ. -2    ايٓجش ايكصصٞ -1

ايٓجش ايكصصٞ / ٖٚٛ ايزٟ ٜصـ ألُاٍ ايٓةاغ ٚتصةشؾاتِٗ بأٹطةًٛب ْجةشٟ      أ٫ًٚ:

 َؼشم.

ٜٚٓةةذسز ؼيةة٘ أْةةٛاع : نايكصةة١ ٚا٭قصٛصةة١ ٚاملظةةشس١ٝ ٚايشٚاٜةة١ ٚاملكاَةة١    

 ٚايؿها١ٖ ٚا٭َجاٍ ٚايظري٠ ايزات١ٝ.

 ايكصصٞ / ٖٚزا ايٓٛع ٫ ٜكٌ أثشًا يف اؿٝةا٠ لةٔ ايٓةٛع ايظةابل،     ثاًْٝا: ايٓجش غري

َٚٔ أْٛال٘ : اـطب١ ٚايٛص١ٝ ٚايشطاي١ ٚاملكاي١ ٚاؿه١ُ ٚاحملاضةش٠ ٚاؿةذٜح   

 املظُٛع ٚاملش٥ٞ ٚايٓكذ ا٭دبٞ.



 

 
 ق١ُٝ ا٭دب يف اؿٝا٠

يٮدب ٚظا٥ـ لذٜذ٠ ٚفا٫ت َيعذد٠ ٫ تكيصش ل٢ً ْاسٝة١ َةٔ ْةٛاسٞ     

 ، ٚبٝإ ريو ل٢ً ايٓشٛ اييايٞ : ٫ٚ ل٢ً داْب َٔ دٛاْبٗااؿٝا٠ 

 :أ٫ًٚ : ا٭دب ٚايعكٝذ٠

يكذ صذّ ا٭دب ايعكٝذ٠ َٓز إٔ ٚدذ اٱْظإ ، بٌ يكةذ ْؼةأ ايؿةٔ ا٭دبةٞ                     

يف ظ٬ٍ ايعكٝذ٠ . َٚا صايت ٖزٙ ايع٬ق١ ٚثٝك١ بُٝٓٗا َشتبط١ أػةذ ا٫ستبةا، ،   

يذٜٔ ٚطذٌ دلٛت٘ ٚسؾع يٛا٤ٙ ٚبح ػةعا٥شٙ بةني ايبؼةش    ٚقذ ْٗض ا٭دب غذ١َ ا

ايذٜٔ اٱطة٬َٞ اؿٓٝةـ ; ؾكةذ اليُةذ      ٚػشح ػشا٥ع٘ ، ٚصري ػاٖذٺ ل٢ً ٖزا ٖٛ

اـطبةا٤ يف  ؾكةاّ  ؿة٘ يف فةا٫ت َيعةذد٠ ،    ا٫ً ِٚٚظٙ لٓصشًا ؾعٻة ل٢ً ا٭دب ٚلذٸ

ٌٷ يف َكاَ٘ ٜبني ٜٚٓاضٌ ٜٚعاجل ٚجية  ايؼعشا٤ بكصا٥ذِْٖٚٗض  صطبِٗ ادٍ ن

 اؾُٝع ٖذا١ٜ ايٓاغ إىل صشا، اهلل املظيكِٝ ٚتبصريِٖ بذِٜٓٗ ايكِٜٛ.ٖٚذف 

 :ثاًْٝا : ا٭دب ٚاملؼالش ايٓؿظ١ٝ

ُٸا يف ْؿٛطةٓا ٚتًةيب لٛاطؿٓةا      إٕ َٝض٠ ا٭دٜب أْ٘ جيذ ايعباس٠ اييت تعبٸش ل

س َؼالش اؿضٕ ٚا٭ػذإ ٜٚربص تبةاسٜض ايصةذٚس   ٚؼشى َؼالشْا ; ؾا٭دٜب ٜصِّ

٭ؾشاح ٚا٭تشاح ٚاؿب ٚايش ض٢ أٚ ايهشا١ٖٝ ٚايظخط ٚغري ريو َةٔ صباٜةا   َٔ ا

ايٓؿع ايبؼش١ٜ ، ٖٚزٙ ٚأَجاهلا ٜٓبٛع غضٜش َٚعةني ٫ ٜٓضةب َةٔ ٜٓةابٝع ا٭دب .     

ٚلٛاطـ اٱْظإ فاٍ ٚاطع ; ؾا٭دٜب ٜصٍٛ َٔ ص٬هلا ٚجيةٍٛ ; ؾيةاس٠ ٜصةٛس    

، ٚتةاس٠ أصةش٣ ٜةربص َؼةالش     َؼالش اؿب ٚاـضٛع ٚاي٤٫ٛ هلل ٚسذٙ ٫ ػشٜو ي٘ 

ٚصةشابي٘ ايهةشاّ ٚاملة٪َٓني أمجعةني ، ٚتةاس٠ ثايجة١  هةٞ         اؿةب يًةٓيب   

ٛٸ٠ بني املظًُني يف طشا٥ِٗ ٚضشا٥ِٗ..  ٖٚهزا .  أساطٝع ا٭ص

 

 



 

 
 ا٭دب ٚسساب ايهٕٛ : ثايجًا :

يٮدب ص١ً ٚثٝكة١ بٗةزا ايهةٕٛ ايؿظةٝض ; ؾٗةٛ ٜظةيُذ َٓة٘ نةجريًا َةٔ          

يبٓة١ َةٔ يبٓاتة٘ ؾٗةزا ايهةٕٛ ؾظةٝض ا٭سدةا٤ َرتاَةٞ         َكَٛات٘ ٚتعذ َعاٖشٙ 

ا٭طشاف ؾٝ٘ لٓاصش سا٥ع١ َٚعاٖش َيآيؿ١ ٜيٓاٚهلا ا٭دٜب املظًِ ؾٝظيؼعش َةٔ  

لع١ُ ٖزٙ ا٭نٛإ اهلا١ً٥ لع١ُ صايكٗا َٚبذلٗا دةٌ د٬ية٘ ; نُةا  ةع     

 با٭يؿ١ مٖٛا ٚأْ٘ ٚإٜاٖا ل٢ً دٜٔ ٚاسذ ٖٚٛ اٱط٬ّ ؾٗٞ َظ١ًُ أَشٖا إىل اهلل

ٕٳ        لض ٚدٌ   ٘ٴ ن ةا ْٻة ِٵ َإ ٗٴ ٕٳ تٳظٵةبٹٝشٳ ٗٴةٛ ٚٳي ةةهٹٔ ٫ِ تٳَؿك  ُٵةذٳٙٹ  ٜٴظٳبِّضٴ بٹشٳ ٞٵ٤ٺ َإ٫ِ  ٚٳَإٕ ِّٔ ػٳ

ؾٝؼعش َعٗا بشٚح املآصا٠ ٫ املعادا٠ ، ٚاييٛاؾةل   (. 44اٱطشا٤) آ١ٜ :   سٳًٹًُٝا غ ُؿٛسًا

 .ٚايرتاؾل ، ٚيٝع ا٫صي٬ف ٚاييؼاقل

 ٠ ا٫ديُال١ٝ : ا٭دب ٚاؿٝا سابعًا :

ا٭دب َشآ٠ اجمليُع ٜصٛس َؼه٬ت ٖزا اجمليُع ٚل٬قات بعض٘ َةع بعةض   

شٚح اييؿالٌ ٚاييؿةا٩ٍ ،  ب ٜٚشتؿع إىل َظيٛاٖا لشضًا ٚتؼخٝصًا ٚل٬دًا ٚؼذٜذا

 ٫ بشٚح ايربٚد ٚاييؼا٩ّ.

 صاَظًا : ا٭دب ٚايكِٝ اـًك١ٝ :

ًا ضاسًا . ٚأصةذم  ٜكاٍ إٕ نٌ أدب يٝظت ٚسا٤ٙ غا١ٜ صًك١ٝ ٜهٕٛ نظٝش

َٚا َةٔ   ،ؾإْ٘ َا َٔ صري إ٫ سح لًٝ٘ ،ايؿضا٥ٌ ٚأل٢ً ا٭ص٬م َا دلا اهلل إيٝ٘

 ،ٚٚظٝؿةة١ ا٭دب ايشؾٝةةع اٱسػةةاد إىل ايؿضةةا٥ٌ ٚتضنٝيٗةةا  ػةةش إ٫ سةةزس َٓةة٘،  

ٚإرا ؾعٌ ا٭دٜب ريو ؾهجش َٔ طٛاد اـري  ٚاييشزٜش َٔ ايشرا٥ٌ ٚاييٓؿري َٓٗا ;

يف ص٬ح اجمليُع ٚإص٬س٘ بايذل٠ٛ إىل ايكِٝ اـًك١ٝ  ٚقًٌٍ َٔ صٛس ايؼش ٚأطِٗ

ايعاي١ٝ اييت ؼاؾغ ل٢ً ط١َ٬ ايٓةٛع اٱْظةاْٞ ، ٚاييةٓؿري َةٔ ايكةِٝ ايٛضةٝع١       

اهلابط١ اييت تؿظذ ٫ٚ تصًض ، ٚتٗذّ ٫ٚ تبين ; ؾإٕ ريهِ ايؿعٌ ٖٛ لني ايذل٠ٛ 

 إىل ا٭ص٬م ٚتضنٝيٗا يف ايٓؿٛغ ايبؼش١ٜ.



 

 
 ؿٝا٠ ايظٝاط١ٝ :ا٭دب ٚا طادطًا :

يٮدب ٚظٝؿ١ يف فاٍ ايظٝاط١ ; ٚقُٝي٘ تعٗش يف إطٓادٖا ٚتجبٝت دلا٥ِ 

اؿل ؾٝٗا ٚإٜضاح إجيابٝاتٗا ٚلةشض ااسٖةا لًة٢ اؾُٝةع ، ٚبٝةإ إٔ ا٭صةًض       

ٚا٭ٚؾل ٖٛ ا٥٫ي٬ف ٚا٫ؼاد يف ظٌ سانِ ٜظٛغ ا٭َٛس ; ؾٝشكل املصاحل ٜٚذؾع 

 و .املؿاطذ ٚإٔ ايؼش نً٘ يف لهع ري

 ا٭دب ٚاؿٝا٠ ايؿهش١ٜ : طابعًا:

إٕ َٔ أٖذاف ا٭دب تجكٝـ ا٭١َ ٚتٛلٝيٗةا بهةٌ َؿٝةذ ٚدذٜةذ ، ٜبةزٍ      

ٖزا َا اطيطاع ، طايهًا نٌ طشٜل طاسقًا نٌ ٚط١ًٝ َٔ صةشاؾ١ أٚ   ا٭دٜب يف

إرال١ أٚ تًؿاص أٚ قصص أٚ سٚا١ٜ أٚ ػعش .... ٖٚذؾ٘ تضٜٚذ ا٭١َ باملعاسف ايٓاؾع١ 

 ٟ ايٓابع َٔ تصٛاست دٜٓٗا ٚيف ض٤ٛ َٓٗذٗا اٱط٬َٞ.ٚايضاد ايؿهش

 ا٭دب ٚتٛطٝع املذاسى ٚصٜاد٠ اييذاسب :ثآًَا : 

ا٭دٜب امليُٝض ٖٛ ايةزٟ ٜعُةل ؾُٗٓةا يًشٝةا٠ ٜٚضٚدْةا باييذةاسب املٓٛلة١ ،        

ٚريو عظٔ لةشض ػةاسب اٯصةشٜٔ ٚإبةشاص     ؾٝضٝـ إىل سٝاتٓا أبعادًا دذٜذ٠ ، 

بشاصًا ٜكـ ايعكٌ أَاَٗا َبٗٛسًا ، ٚل٢ً قذس قذس٠ ا٭دٜةب  إ ايُٓارز ايبؼش١ٜ ايؿز٠

 يف لشض ٖزٙ اييذاسب ٚتصٜٛش تًو ايُٓارز ٜهٕٛ اييأثري ٚاٱثشا٤ .



 

 
 َٛقـ اٱط٬ّ َٔ ا٭دب

ٌٻ َةا ٚسد     إٕ ايٓاظش يف نياب اهلل تعةاىل ٚيف طة١ٓ سطةٛي٘     ٕٻ دٴة جيةذ أ

  ٚ ٍ بعةض َةا ٚسد يف ػةإٔ    ؾُٝٗا ٖٛ يف ػإٔ ايؼعش ٚايؼعشا٤ ; ٚيزيو ؾظةٛف ْيٓةا

ٝٴك عٵايؼعش ٖٚٛ أسذ ؾٕٓٛ ا٭دب،ثِ   غريٙ لًٝ٘ ٚريو ل٢ً ايٓشٛ اٯتٞ: ي

 أ٫ًٚ: َا دا٤ لٔ ايؼعش ٚايؼعشا٤ يف ايكشإٓ ايهشِٜ: 

 يكذ ٚسد رنش ايؼعش يف ايكشإٓ ايهشِٜ يف َعٓٝني اثٓني:

ّ   يف  أٚهلُا: ُٻةا  ْٚؿةٞ ايؼةعش لٳ   َعشض ايزب لٔ املصطؿ٢ لًٝة٘ ايصة٠٬ ٚايظة٬

أٚساٙ اهلل إيٝ٘ َٔ قشإٓ ٚسه١ُ ، ٖٚٞ تُٗة١ أطًكٗةا املؼةشنٕٛ لًٝة٘ لًٝة٘      

ٌٵ ق ةاُيَٛا   ايص٠٬ ٚايظ٬ّ دؾعًا يذلٛت٘ ٚصذًا ٫ْيؼاسٖا َٚٔ ريو قٛية٘ تعةاىل    بٳة

ٕٳ ٚٻُيٛ ٌٳ ا٭  ُٳا ُأسٵطٹ ٜٳ١ٺ ن  ٓٳا بٹآ ٝٳَأتٹ ًَ ٛٳ ػٳالٹشٷ ؾ  ٖٴ ٌٵ  ٙٴ بٳ ٌَ اَؾيٳشٳا ُّ بٳ ) آٜة١   ٭ْبٝا٤ا أ ضٵػٳاخٴ أ سٵ٬ 

َټبٹنيٷ( ٚقٛي٘ تعاىل  5: ٕٷ  ٚٳُقشٵآ ٛٳ َإِيا رٹَنشٷ  ٖٴ ٕٵ  ٘ٴ َإ ٜٳٓبٳػٹٞ ي  َٳا  ٚٳ ٙٴ ايؼِّعٵشٳ  ٓٳا ُٵ َٳا لٳًِ  ٜع ٚٳ

ُٕ (  ٚقٛي٘ تعاىل  69) آ١ٜ :  ٓٴٛ َٻذٵ ٓٳا يٹؼٳالٹُش  ٗٳيٹ ٓٻا ي يٳاَسُنٛا آيٹ ٕٳ أ ٥ٹ ٜٳُكُٛيٛ  ايصاؾات  ٚٳ

 (. 36) آ١ٜ : 

ٝإ ساٍ ػعشا٤ ايهؿاس ٚرنش ْعٛتِٗ ثِ رنش أٚصاف ػعشا٤ املة٪َٓني  : بُٗاثاْٝ

طٛس٠ ايؼةعشا٤ ٚؾٝٗةا ٜكةٍٛ اهلل لةض      ٚؼذٜذ مساتِٗ ٖٚزا َا دا٤ ٚاضشًا يف آصش

ٕٳ  ٚدٌ  ٚٴٚ ِٴ اَيػٳا ٗٴ ٜٳيٻبٹعٴ ٕٳ * ٚٳايؼټعٳشٳا٤  ُٴٛ َٝٗ ٜٳ ٚٳادٺ   ِّ ِٵ ؾٹٞ ُن ٗٴ ْٻ ِٵ تٳشٳ أ  ٕٳ   *أ ي  ٜٳُكُٛيةٛ ِٵ  ٗٴ ْٻ ٚٳأ 

ٕٳ َٳ ًُٛ ٜٳَؿعٳ َٹةٔ      *ا ي ا  ٚٳاْيٳصٳةشٴٚا  ٘ٳ ن ةجٹريًا  ٚٳرٳن شٴٚا ايًِ ًُٛا ايصٻايٹشٳاتٹ  ُٹ ٚٳلٳ ٓٴٛا  َٳ ٔٳ آ َإِيا اِيزٹٜ

ٕٳ ٜٳٓك ًٹبٴٛ َٴٓك ً بٺ  ٟٻ  ُٴٛا أ   ً ٔٳ ظ  ِٴ اِيزٹٜ  ً ٝٳعٵ ٚٳطٳ ُٴٛا  َٳا ُظًٹ  (. 226 -  224) آ١ٜ : ايؼعشا٤  بٳعٵذٹ 

ؿصٌٝ إمجايٞ قةٍٛ أبةٞ ايظٸةعٛد ؾكةذ قةاٍ َاْصة٘       ٚمما دا٤ يف تؿظريٖا يف ت   

  ٕٳ ٚٴٚ ِٴ اَيػٳةا ٗٴ ٜٳيٻةبٹعٴ اطةي٦ٓاف َظةٛم ٱبطةاٍ َةا قةايٛا يف سةل ايكةشإٓ          ٚٳايؼټعٳشٳا٤ 

َٳةشٸ    ايهشِٜ َٔ أْ٘ َٔ قبٌٝ َا ًٜكٞ ايؼٝاطني ل٢ً ايه١ٓٗ َٔ ا٭باطٌٝ مبةا 

   ٛ أٟ جيةةاسِٜٗ  –، ٚاملعٓة٢ إٔ ايؼةعشا٤ ٜيةبعِٗ    يةة٘ الةٔ أسةٛاهلِ املضةاد٠ ٭س



 

 
اؿا٥شٕٚ  ايضايٕٛ لٔ ايظٓٔ، ايػإٚٚ  –ٜٚظًو َظًهِٗ ٜٚهٕٛ َٔ مجًيِٗ 

ا٭ؾعةةاٍ ٚا٭قةةٛاٍ مبةا ٜةةأتٕٛ َٚةا ٜةةزسٕٚ، ٫ ٜظةيُشٕٚ لًةة٢ ٚتةري٠ ٚاسةةذ٠ َةٔ      

 ٚا٭سٛاٍ، ٫ غريِٖ َٔ أٌٖ ايشػذ املٗيذٜٔ ل٢ً طشٜل اؿل ايجابيني لًٝ٘.

ٛ ٚقذ نيب ايؼٛناْٞ لٔ اْيصاس ايؼعشا٤ َٔ ا  ٍ يعاملني ن٬ًَا ؾٝ٘ مشة

) ٚاْيصشٚا َٔ بعذ َا ظًُٛا نُٔ ٜٗذٛ َِٓٗ  ٚدق١ ؾك٘ ٚقذ دا٤ ؾٝ٘ َا ْص٘ :

ؾةإِْٗ   َٔ ٖذاٙ ، أٚ ٜٓيصش يعامل أٚ ؾاضٌ نُا نإ ٜكع َٔ ػةعشا٤ ايةٓيب   

ناْٛا ٜٗذٕٛ َٔ ٜٗذٛٙ ٚ ُٕٛ لٓ٘ ٜٚزبٸٕٛ لٔ لشضة٘ ، ٜٚهةاؾشٕٛ ػةعشا٤    

يف ٖزا َٔ اْيصش يف ػعشٙ ٭ٌٖ ايظټ١ٓ ٚنةاؾض  املؼشنني ٜٚٓاؾشِْٛٗ ، ٜٚذصٌ 

ٜٸـ َا ٜكٛي٘ ػعشا٩ِٖ َٔ َةذح بةذليِٗ ٖٚذةٛ ايظة١ٓ املطٗةش٠ ،       أٌٖ ايبذل١ ٚصٳ

نُا ٜكع ريو نجريًا َٔ ػعشا٤ ايشاؾض١ ٚمِٖٛ ، ؾإٕ ا٫ْيصةاس يًشةل بايؼةعش    

يف  ٚتضٜٝـ ايباطٌ بة٘ َةٔ ألعةِ اجملاٖةذ٠ ، ٚؾالًة٘ َةٔ اجملاٖةذٜٔ                         

 صشٜٔ يذٜٓ٘ ، ايكا٥ُني مبا أَش اهلل بايكٝاّ ب٘ (. ٓيطبٌٝ اهلل امل

ِّ ٚاؿشَة١      ٖزا ٚقذ أػاس اٱَاّ ايؼٛناْٞ إىل أقظاّ ايؼعش َةٔ دٗة١ اؿٹة

ؾكذ ٜبًؼ َا ٫ صري ؾٝة٘  ؼعش يف ْؿظ٘ ٜٓكظِ إىل أقظاّ : ) ٚالًِ إٔ اي      : قا٬٥

 ٘ إىل قظِ ايٛادب(.ٚقذ ٜبًؼ َا ؾٝ٘ صريٷ َٓ إىل قظِ اؿشاّ ،

ؾُعٓةاٙ َٚةا لًُٓةاٙ إٔ     َٚا لًُٓاٙ ايؼعش  ٚأَا َا ٚسد يف قٛي٘ لض ٚدٌ 

 ٖٚزا ٫ ميٓع إٔ ٜٓؼذ ػ٦ًٝا َٔ ايؼعش. .أٟ َا دعًٓاٙ ػالشًا            ٜٳؼٵعٴش 

 ايؼعشا٤ :ٚيف ايؼعش  ثاًْٝا : َا ٚسد لٔ سطٍٛ اهلل 

لٓةذ ايبخةاسٟ َٚظةًِ ٚيؿعة٘                سدرّ ايؼعش سذٜجًا صشٝشًا ٚإٕ مما ٚسد يف  

يف صشٝض َظًِ لٔ أبٞ طعٝذ اـذسٟ سضةٞ اهلل لٓة٘ قةاٍ : ) بٝٓةا مةٔ ْظةري       

ٜٴٓؼةذ ؾكةاٍ سطةٍٛ اهلل     صةزٚا ايؼةٝطإ أٚ أَظةهٛا     بايعشز إر لشض ػالشٷ 

ٕٵ ميي٧ً  دٛف سدٌ ٺ قٝشًا صري ي٘ َٔ إٔ ميي٧ً ػعشًا (.  ايؼٝطإ ي ةأ 



 

 
َا قٌٝ يف تأًٜٚ٘ قٍٛ اٱَاّ ايٟٓٛٚ: ) اطيذٍ بعةض   ٖٚزا اؿذٜح َٔ صري 

ٙ   ايعًُا٤ بٗزا اؿذٜح  ٚإٕ نةإ ٫   .ل٢ً نشا١ٖ ايؼعش َطًكةًا قًًٝة٘ أٚ نةجري

ٖٛ َباح َةا مل ٜهةٔ   صزٚا ايؼٝطإ . ٚقاٍ ايعًُا٤:  ؾشؽ ؾٝ٘ ٚتعًل بكٛي٘ 

ّٷ سظةٓ٘ سظةٔ ٚقبٝشة٘ قبةٝض ، ٖٚةزا ٖةٛ       ٚمٛٙ( ثِ قاٍ: " ٖٚٛ  ؾٝ٘ ؾشؽ ن٬

ايؼعش ٚاطيٓؼذٙ ٚأَش ب٘ سظإ يف ٖذا٤ املؼشنني  مسع ايٓيب ; ؾكذ  صٛاباي

ؿا٤ ٚأ١ُ٥ ايصشاب١ ، ٚاطيٓؼذٙ اـًٚأْؼذٙ أصشاب٘ عضشت٘  يف ا٭طؿاس ٚغريٖا

أْهشٚا املزَّٛ َٓة٘  ، ٚمل ٜٓهشٙ أسذ َِٓٗ ل٢ً إط٬ق١ ، ٚإمنا  ٚؾض٤٬ ايظًـ

َٻا تظ١ُٝ ٖزا ايشدٌ اي ٚػعش ايؿشؽ ٚمٛٙ زٟ مسع٘ ٜٓؼذ ) ػٝطاًْا ( ؾًعً٘ ، ٚأ

نإ ناؾشًا أٚ نإ ايؼعش ٖٛ ايػايب لًٝ٘ أٚ نإ ػعشٙ َٔ املزَّٛ ، ٚباؾ١ًُ 

ؾيظُٝي٘ ػٝطاًْا إمنا ٖةٛ يف قضة١ٝ لةني تيطةشم إيٝٗةا ا٫سيُةا٫ت املةزنٛس٠        

ٛٻ صةاس  هلزا اؿذٜح بابًا  ب ايبخاسٟٚغريٖا ٫ٚ لُّٛ هلا ؾ٬  ير ب٘ " . ٖزا ٚقذ ب

ًا ْٚص٘ ) باب َا ٜهشٙ إٔ ٜهٕٛ ايػايب ل٢ً اٱْظإ ايؼةعش سية٢   ٝٗؾك سهًُا

ٕ ٚايعًِ  رنش اهللٜصذٙ لٔ  ٘ٳ ابةٔ سذةش ايعظةك٬ْٞ تبٜٛةب        ،( ٚايكةشآ ٚٳدٻة ٚقةذ 

ايبخاسٟ امليكذّ قا٬ً٥ ) ٚٚدٗ٘ إٔ ايزّ إرا نإ ي٬َي٤٬ ٖٚٛ ايزٟ ٫ بكٝة١ يػةريٙ   

يًؼةعش    زا ٚقةذ اطةيُع ايةٓيب   . َٖع٘ دٍ ل٢ً إٔ َا دٕٚ ريو ٫ ٜذصً٘ ايزّ ( 

 سدؾةت سطةٍٛ اهلل   َٔ ريو َا سٚاٙ لُشٚ بٔ ايؼشٜذ لٔ أبٝ٘ قاٍ : ) ٚطًب٘ ، 

٘ٹ      ًَٜٛا ؾكاٍ : ٌٖ َعو َٔ ػعش أ١َٝ بٔ أبٞ ايصًت ػ٤ٞ ؾكًةت ْعةِ ؾكةاٍ : ٖٝة

٘ٹ سي٢ أْؼذت٘ َا١٥ بٝت  ؾأْؼذت٘ بٝياًٶ ٘ٹ ثِ أْؼذت٘ بٝيًا ؾكاٍ : ٖٝ (. ؾكاٍ : ٖٝ

ٚرنةش مةٛٙ ٚصاد ؾكةاٍ : إٕ نةةاد     ٜة١ قةاٍ ) اطيٓؼةذْٞ سطةةٍٛ اهلل    ٚيف سٚا

 يٝظًِ ٚيف سٚا١ٜ ؾًكذ ناد ٜظًِ يف ػعشٙ (.

 َٚٔ ؾك٘ ٖزا اؿذٜح ٚؾٛا٥ذٙ َا ًٜٞ :

نإ ٜعشف بعض ػعشا٤ صَاْ٘ ٚميٝض بني أػةعاسِٖ ؾُةا سظةٔ     أ٫ًٚ: إٔ ايٓيب 



 

 
اس أ١َٝ اييت نجش طًب٘ ٚاطيٓؼذٙ َٚا قبض تشن٘ ٚألشض لٓ٘ نُا ؾعٌ َع أػع

 ؾٝٗا رنش اهلل ٚايجٓا٤ لًٝ٘ ٚرنش اٯصش٠ .

يةزيو   ثاًْٝا: لٓا١ٜ بعةض ايصةشاب١ بايؼةعش ٚسؿعٗةِ ية٘ ٚإقةشاس ايشطةٍٛ        

 ٚتأٜٝذِٖ لًٝ٘; باطيٓؼادٙ َِٓٗ .

ُٕ سظ١ٓ َظةيطاب١ بػةض ايٓعةش لةٔ      ثايجًا: إٔ ايزٟ ٜكذّ ايؼعش َا ؾٝ٘ َٔ َعا

يزٟ أدسى اٱطة٬ّ َٚةات لًة٢ ايهؿةش     ْاظُ٘ ؾكذ ٜهٕٛ ناؾشًا نشاٍ أ١َٝ ا

َٚصٵس ايهؿةش ٜعةٛد لًة٢ صةاسب٘       َٚع ريو ؾكذ اطيٓؼذ ايشطٍٛ َٔ أػةعاسٙ ; ٭ٕ 

َٚصٵسٳ ُأصٵشٳ٣  نُا قاٍ لض ٚدٌ  ٚٳاَصسٳ٠ٌ   ( . 164ا٭ْعاّ : ) آ١ٜ :   ٚٳي ا تٳَضسٴ 

ٚأَا اؿل ٚاؿه١ُ َٔ ا٭قٛاٍ ٚا٭لُاٍ ؾإْٗا ضاي١ امل٪َٔ  ش  لًٝٗةا  

صذست لٔ َظًِ ؾإٕ ريو ْٛسٷ ل٢ً ْٛس ; ٚصاسبٗا لًٝٗا َأدٛس ، ٚإرا صذست  ؾإرا

َٔ غريٙ ؾيطًب ٜٚظيؿاد َٓٗا ق٫ًٛ أٚ ؾع٬ً أٚ صٓال١ َٚا يف سهِ ريو مما ٖةٛ  

 َؿٝذ ْٚاؾع.

ٖزا ٚقذ اؽز ايشطٍٛ َٔ ايؼعش طة٬سًا ٜةذاؾع بة٘ لةٔ اٱطة٬ّ ٚاملظةًُني       

قٛي٘ ) اٖذٛا قشٜؼًا ؾإْ٘ أػذ لًةِٝٗ  ٜٚشَٞ ب٘ ايؼشى ٚاملؼشنني ؾكذ صض لٓ٘ 

ٓٻبٌ (.  َٔ سػل اي

َٚٔ نٌ َةا تكةذّ ًُْةض مسة١ َةٔ مسةات اٱطة٬ّ يف َعاًَة١ املًهةات          

ايبؼش١ٜ ا٭دب١ٝ ٚغريٖا ; ؾإْة٘ ٫ ٜهبيٗةا ٫ٚ  ةاسب أًٖةٗا ٚإمنةا  يضةٓٗا ;       

ؾريبٝٗا ل٢ً لكٝذت٘ ٜٚ٪دبٗا ثِ ٜبعجٗةا بعةذ ريةو ييصةٝب غشضةٗا يف تةٛاصٕ ;       

ل غاٜيٗا يف اتضإ بعذ إٔ ٜأَٔ طٝؼإ طٗاَٗا أٚ ػاٚص سذٚدٖا ، ٜٚط٦ُٔ ييشٍك

 ل٢ً ؼكٝل َكاصذٖا ايعاي١ٝ ٚإصاب١ أغشاضٗا ايظا١َٝ.



 

 
 ايعصٛس ا٭دب١ٝ ٚأبشص ايؿشٚم بٝٓٗا

الياد َ٪سصٛ ا٭دب ايعشبٞ إٔ ٜكظُٛا ا٭دب إىل لصٛس لذ٠ ، ٚريو عظب  

 ا بإجياص َا ًٜٞ: ا٭سذاخ ايظٝاط١ٝ ل٢ً ا٭غًب ; ٚأُُٖٗ

 أ٫ًٚ : ايعصش اؾاًٖٞ :

ُٕ ْٚصـ قبٌ اٱط٬ٍّٚ ذدٙ نجري َٔ َ٪سصٞ ا٭دب  ، ٚقذ نةإ   بٓشٛ قش

َٚٛاقةع ايكطةش    أ١َ ؾطش١ٜ تعٝؽ يف أما٤ اؾضٜش٠ ايعشب١ٝ لًة٢ ايهةٮ  ايعشب 

 اػيػٌ باييذةاس٠ نكةشٜؽ  ٚ شنِٗ ايػٝح ٫ليُادِٖ ل٢ً ايشلٞ ، َِٚٓٗ َٔ 

ٗشٚا بشسًيت ايؼةيا٤ إىل ايةُٝٔ ٚايصةٝـ إىل ايؼةاّ . ٖةزا ٚقةذ       مبه١ ايزٜٔ اػي

ناْت امُلجٴٌ ايكب١ًٝ ؼشى ايكبا٥ٌ ايعشب١ٝ ٚتة٪ثش ؾٝٗةا ٚأبشصٖةا اية٤٫ٛ يًكبًٝة١      

ٚايؿشٚط١ٝ ٚاملش٠٤ٚ ، َٚٔ ٖزٙ امُلجٴٌ اْطًل ايؼعش اؾاًٖٞ ٚداست لًٝٗا نجري َةٔ  

يف ايكب١ًٝ ػالش أتت ؾإرا ْبؼ  َعاْٝ٘ ، ٚقذ نإ اليٓا٤ ايعشب بايؼعشا٤ ؾا٥كًا ;

ايكبا٥ةٌ ؾٗٓأتٗةا ، ٚصةةٓعت ا٭طعُة١ ، ٚاديُةع ايٓظةةا٤ ًٜعة  بةاملضاٖش ; نُةةا       

ٜصٓعٔ يف ا٭لشاغ ، ٚتباػش ايشداٍ ٚايٛيذإ ; ٭ْ٘ نا١ٜ ٷ ٭لشاضِٗ ٚربٷ لٔ 

  ُّ ٜٛيةذ أٚ  أسظابِٗ ٚؽًٝذ ملآثشِٖ ٚإػاد٠ بزنشِٖ ، ٚناْٛا ٫ ٜٗٓ٪ٕٚ إ٫ بػة٬

 أٚ ؾشغ تٓير. ؼػالش ٜٓب

ٚقذ بشص ؾِٝٗ ػعشا٤ صًذ ا٭دب رنشِٖ ; َٔ أَجاٍ اَش٨ ايكةٝع ٚايٓابػة١   

ايزٸبٝاْٞ ٚصٖري بٔ أبٞ طة٢ًُ ٚا٭لؼة٢ ٚلُةشٚ بةٔ نًجةّٛ ٚاؿةاسخ بةٔ سًةض٠         

 ايٝؼهشٟ ٚلٓرت٠ بٔ ػذاد ٚسامت ايطا٥ٞ ٚطشؾ١ بٔ ايعبذ ٚغريِٖ .

 ثاًْٝا: لصش صذس اٱط٬ّ:

لؼش٠ قبٌ اهلذش٠ إىل ط١ٓ إسذ٣ ٚأسبعني ٖذشٜة١  ايظ١ٓ ايجا١ْٝ ٚمييذ َٔ 

; ايزٟ أسذخ اْك٬بةًا نةبريًا يف سٝةا٠ ايعةشب ٚغريٖةِ ;       ٖٚٛ لصش ٬َٝد اٱط٬ّ

ؾٗذّ اييصٛسات اـاط١٦ ، ٚأقاّ َكاَٗا تصٛسات صشٝش١ نا١ًَ ػا١ًَ يًهٕٛ 



 

 
ٚاؿٝا٠ ٚاٱْظإ ، ٚقذ أثش ريو اييصٛس يف نٌ ػ٤ٞ ٚبإ أثشٙ بؼهٌ صا  يف 

دب ٚتػريت بٓا٤ٶ ل٢ً ريو أغشاض٘ ٚتطةٛست ; ييأثشٖةا ببٝةإ ايكةشإٓ ايععةِٝ      ا٭

ايزٟ بٗش ايعشب بٓصةال١ أطةًٛب٘ ٚؾصةاس١ نًُاتة٘ ٚب٬غة١ َعاْٝة٘ إىل سةذ        

ـ اٱلذاص نُا ظٗش يف ٖزا  ; ايةزٟ تةأثش بةايكشإٓ ;     ايعصش ايبٝإ ايٓبٟٛ ايؼةشٜ

عٗش ؾٝ٘ دٛاَع ايهًِ ؾببٝإ ايكشإٓ ٚتأثش بأمناط٘ ;  ؾاْطبع أطًٛب ايٓيب 

، ؾشٌ يف املشتب١ ايجا١ْٝ بعذ ب٬غ١  ٚأْٛاع اؿه١ُ ٚطا٥ش صٛس ايؿصاس١ ٚايبٝإ

ايكشإٓ ايهةشِٜ ، ؾهةإ هلةزا ٚراى أثةش بةايؼٷ لًة٢ ؾصةاس١ اـطبةا٤ ٚب٬غة١          

لٔ ا٭غشاض ايةيت ٜأباٖةا اٱطة٬ّ     ؾاْصشف ايؼعشا٤ايؼعشا٤ ٚأسادٜح ايكصٻا  ; 

املكزع إىل أغشاُض أل٢ً ق١ُٝ ٚأسؾع َها١ًْ نُعةاْٞ  نايػضٍ ايؿاسؽ ٚاهلذا٤ 

اؾٗاد ٚأمنا، ايذل٠ٛ إىل اهلل تعةاىل ، ٚأػةعاس اؿهُة١ ٚسٍنةض اـطبةا٤ لًة٢       

َٔ أبشص صطبا٤ ريو ٚايٛلغ ٚاٱسػاد ٚأطايٝب ايكصص ايٓاؾع١ ، ٚنإ  اييؿكٝ٘

َٔ بعةذٙ   ٚصًؿا٩ٙ ا٭سبع١ ايشاػذٕٚ  ايعصش امليُٝض املصطؿ٢ لًٝ٘ ايص٠٬ ٚايظ٬ّ

ٚنجري َٔ ايصشاب١ سضٞ اهلل لِٓٗ َٚٔ أبشص ايؼعشا٤ ػالش اٱطة٬ّ سظةإ بةٔ    

ثابت ٚنعب بٔ َايو ٚلبذ اهلل بٔ سٚاس١ ٚنعب بٔ صٖري ٚلبةذ اهلل بةٔ دشةؽ    

 سضٞ اهلل لِٓٗ أمجعني.

 (: ٖة132-41ثايجًا : ايعصش ا٭َٟٛ َٔ ) 

نةجريًا َةٔ مسةات     ايعصش ا٭َٟٛ ٖٛ اَيذاد يعصش صذس اٱط٬ّ ، ٖٚٛ جيُع

ؾهإ يف َبذ٥٘ قشٜبًا َةٔ لصةش   ريو ايعصش ، ٚيهٔ أدب٘ خييًـ يف َشاسً٘ ; 

ٞ   ، ثِ صاس  صذس اٱط٬ّ ،  يف ٚطط٘ جيُع بني مسات ٖزا ايعصةش ٚايعصةش اؾةاًٖ

ثًج٘ ا٭صري ٜعٛد إىل املعاْٞ ٚا٭غةشاض ايةيت نةإ بعضةٗا طةا٥ذًا يف ايعصةش       ٚيف 

 اؾاًٖٞ.

َيأثشًا مبعاْٞ اٱط٬ّ ، نُا أْ٘ بةذأ  ايعصش ؾهإ  أَا ساٍ ا٭دب يف ٖزا

اٱطة٬ّ بعةذ ايؿيٛسةات     ٜيأثش بآداب ا٭َةِ ٚاؿضةاسات ايةيت دصًةت ػةعٛبٗا يف     



 

 
إٕ ٖزا ايعصش ٖٛ ; سي٢ قٌٝ :  اصدٖاس اـطاب١ٚأِٖ صصا٥ص٘ تبذٚ يف  .اٱط١َٝ٬

بٔ ٜٛطـ اـًؿا٤ ا٭َٜٕٛٛ ٚاؿذاز  :َٚٔ أبشص صطبا٥٘،  لصش اـطاب١ ايعشب١ٝ

 ايجكؿٞ ، ٚصٜاد بٔ أبٝ٘ ٚلبذ اهلل بٔ ايضبري ٚقطشٟ بٔ ايؿذا٠٤ .

 

ٚيف ٖةةزا ايعصةةش ْؼةةأت املذسطةة١ ا٭ٚىل يًهيابةة١ لًةة٢ ٜةةذ : لبةةذ اؿُٝةةذ 

نجشت ايشطا٥ٌ اٱصٛاْٝة١ ٚاييٛقٝعةات ايكصةري٠ ايةيت ٜهيبٗةا       ايهاتب، نُا

شصدم ٚا٭صطٌ ٚلُش ايؼعشا٤ يف ٖزا ايعصش دشٜش ٚايؿاـًؿا٤ ٚاي٠٫ٛ . َٚٔ أػٗش 

 ابٔ أبٞ سبٝع١  َٚٔ أػٗش ايٛلاظ اؿظٔ ايبصشٟ ٚايؼعيب ٚابٔ طرئٜ ٚغريِٖ.

 ( : ٖة656-132سابعًا : ايعصش ايعباطٞ ) 

ايعصش ايعباطٞ ٜعذ أص٢ٖ ايعصةٛس ا٭دبٝة١ ٚرس٠ٚ اجملةذ اؿضةاسٟ ٚايجكةايف      

ٚٸْت ايهيب ٚايؿين ، ٚٚضعت ايعًّٛ  ، ٚقذ اصدٖشت ؾٝ٘ اؿٝا٠ ، ٚاتظعت املعاسف ٚدٴ

ٚنجةش ايعًُةا٤    ايذ١ٜٝٓ ٚايًظا١ْٝ ٚ تعذدت ايجكاؾات ٚاَيضدت ايؼعٛب ٚا٭َِ ،

ٛٻ   ٕ لًة٢ إثةش ريةو ْيةاز     ٚا٭دبا٤ ل٢ً تعذد َؼاسبِٗ ٚاصي٬ف َةزاٖبِٗ ; ؾيهة

 .ُٞ سا٥ع تشى أثشًا ؾهشًٜا لعًُٝالً

َٔ تًةو  ; ؾاطيؿاد  ًٓا ظاٖشًاأَا تأثش ا٭دب بظُات ٖزا ايعصش ؾكذ نإ بِّٝ

ٚنةإ  ،  ، ٚبإ ؾٝ٘ أثش اؿضاسات ٚأيٛإ ايجكاؾاتايعًّٛ ٚأثٻشت ؾٝ٘ تًو املعاسف 

صٖاسًا ٚمنًٛا سي٢ قٌٝ : إٕ ٖزا ايعصةش ٖةٛ لصةش ايٓجةش ايؿةين ;      إأنجش ايٓجش ايؿين 

ٕ  ؾؿٝ٘ ظٗشت َذسطيا  ، نُةا إٔ ايشطةا٥ٌ قةذ منةت      اؾاسغ ٚايبةذٜع ايٓجشٜيةا

بةٌ إٕ ثةٛس٠ لًة٢ ايؼةعش     ش ؾكذ نإ ٚاؾةشًا ;  ٚتعذدت أغشاضٗا ، ٚأَا سغ ايؼع

ايكذِٜ قذ ظٗشت ل٢ً ٜذ طا٥ؿ١ َٔ ايؼعشا٤ ; َٔ أَجةاٍ أبةٞ متةاّ ٚأبةٞ ْةٛاغ      

ٜٴعٓة٢ بايبةذٜع ٚ ؿةٌ بةاملٓطل         ٚبؼاس ابٔ بشد َٚظًِ بٔ ايٛيٝةذ ، ٚصةاس ايؼةعش 

ضشب َةٔ ايؼةعش ٜظة٢ُ :    ، ٚظٗش ٚايؿًظؿ١ ٜٚشنض ل٢ً تشابط أدضا٤ ايكصٝذ٠ 



 

 
ٞٸ ٚػعش ايطشدٜات ٚايضٖذٜاتايؼعش اييع ُٹ ٚبذا ْٛع َٔ اجملٕٛ  ًُٝٞ ٚايؼعش اؿٹه 

 ٚاـ٬ل١ لٓذ بعض ايؼعشا٤ نأبٞ ْٛاغ ٚبؼاس بٔ بشد.

اـ٬ب١ لٓذ طا٥ؿ١  ٚظٗش ايؼعش ايٛصؿٞ اـا  بٛصـ ايطبٝع١ َٚٓاظشٖا

ٟ   نابٔ ايشٸَٚٞ َٚٔ ايؼعشا٤  َٳت اؿٝةا٠  ٚقةذ صٴة   ايبشرتٟ ٚأبةٞ بهةش ايصةٓٛبش ذٹ

َٚةٔ أبةشص ايكصةا  : ا٭ٚصالةٞ     ل١ٝ ٚا٭ص٬ق١ٝ بأدب ايكصص ٚاملةٛالغ  ا٫ديُا

 ٚاملؿضٸٌ ايضيب ٚايؿضٌٝ بٔ لٝاض ، ٖٚؼاّ ايهًيب ٚغريِٖ.

 ( :ٖة897-92صاَظًا : ا٭دب ا٭ْذيظٞ : )

،  ا٭ْذيع ٖٛ ؾشدٚغ ايذٚي١ اٱط١َٝ٬ ; ٭ْٗا رات َعاٖش طبٝعٝة١ ص٬بة١  

ؾِٝٗ  ؾيشٗا املظًُٕٛ ٚاطيكشٚا ؾٝٗا أثشٻ ٚقذ ناْت ٚسٜج١ ثكاؾات قذمي١ ; ؾًُا

 ريو .

ٚاييؿٓٔ يف ريةو   ،بايعٓا١ٜ ايؿا٥ك١ بٛصـ ايطبٝع١ٜٚيظٸِ ا٭دب ا٭ْذيظٞ 

ٜٻةات سي٢ ٚدذ لٓذِٖ َا ٜظة٢ُ "   ٓٻَٛس بةشٚص ْعةِ   " َٚةٔ صصةا٥ص ٖةزا ا٭دب     باي

 ٚريةو ايؼةاطيب   ، ابٔ لبذ سب٘ ٜٓعِ يف ايعةشٚض ٚاييةاسٜخ  ؾٗزا  ايؿٕٓٛ ٚايعًّٛ ،

ـ   ٚأبةٛ طايةب لبةذ اؾبةاس ٚيظةإ ايةذٜٔ بةٔ        ،  ٜٓعِ يف ايكشا٤ات ٚسطةِ املصةش

ٝٳش ، ٚابٔ َايو ٜٓعِ يف ايٓشٛ ٚايصشف  .اـطٝب ٜٓعُإ يف ايياسٜخ ٚايظِّ

ُ   َٚٔ مسات ٖةزا ا٭دب ايبهةا٤ امُلةشٸ لًة٢ ايةذٜاس      ايةو  ُ، ٚايشثةا٤ اؿةاس يً

.  ب ٚغريٖةا ايٓظٚايػضٍ ٚنايؿخش ٚاهلذا٤ إضاؾ١ إىل ا٭غشاض ا٭صش٣  ايبا٥ذ٠ ;

َٚٔ أػٗش ػعشا٤ ا٭ْذيع ابٔ لبذ سب٘ ٚابٔ ٖا٧ْ ٚابٔ صٜذٕٚ ٚابٔ نذٜع ٚابٔ 

 صؿاد١ ٚيظإ ايذٜٔ بٔ اـطٝب ٚغريِٖ .



 

 
 ٖة(:1213 -ٖة  656طادطًا : ايعصٛس ايٛطط٢ )

 ٗا بعضِٗ لٗذٜٔ:ًعٚقذ د

، ٫ٚ  ٖةةة (1213-922ٖةةة ( ، ٚايعٗةةذ ايعجُةةاْٞ ) 922-ٖةةة656ايعٗةةذ املػةةٛيٞ ) 

ٕٻ ايجاْٞ ْٗا١ٜ ا٭ٍٚ، ٚاٱبذاع ا٭دبٞ ؾٝ٘ أقٌ َةٔ   ٜهاد ٜٛدذ بُٝٓٗا ؾشم; إ٫ أ

 طابك٘. 

أضةعـ ايعصةٛس اٱطة١َٝ٬ أدبٝةًا ٚؾهشٜةًا ٚثكاؾٝةًا       ٚتعذ ٖزٙ ايعصٛس َةٔ  

ٚقذ اتظةُت بأْٗةا لصةٛس مجةع ٚتظةذٌٝ ٚتشتٝةب يًُٓةير        ٚاديُالًٝا ،  ٚدًٜٓٝا

ٕٸ      ٛس إبذاع ٚابيهاسايعًُٞ ٚا٭دبٞ ; ٚمل تهٔ لص ; ٚيعةٌ َةشدٸ ريةو سادةع إىل أ

املػٍٛ ٚايٓصاس٣ لٓذَا ساٚيٛا ايكضا٤ ل٢ً ايرتاخ اٱط٬َٞ ; ايعًُٞ ٚا٭دبٞ ػعش 

نجري َٔ ايعًُا٤ بٛادب تظذٌٝ تًو املعاسف ٚسؿعٗا ; ؾأٍيؿٛا ايهيب اؾاَع١ ٚ 

خ اٱطة٬َٞ  املٛطٛلات ايع١ًُٝ ، ٚاملعذُات ايًػ١ٜٛ; ؾشؿعةت نةجريًا َةٔ ايةرتا    

َٚٔ تًو ايهيب اؾاَع١ ْٗا١ٜ ا٭سب يف ؾٕٓٛ ا٭دب يًٓةٜٛشٟ  بؿْٓٛ٘ امليعذد٠ ، 

 ، ٚصضا١ْ ا٭دب يًبػذادٟ ، ٚيظإ ايعشب ٫بٔ َٓعٛس .

نُا ٚدذ لًُا٤ َٛطٛلٕٝٛ بًػت َ٪يؿاتِٗ امل٦ات ، ؾكذ ٚصًت نيب ػٝخ 

ٞ  اٱط٬ّ ابٔ تُٝٝة١ إىل قشٜةب َةٔ اظةُا١٥ نيةاب ،       قشابة١   ٚأيةـ ايظةٝٛط

 طيُا١٥ نياب . 

َٚٔ صصةا٥ص ٖةزٙ ايعصةٛس لٓاٜة١ ا٭دبةا٤ باييكًٝةذ ٚايظةذع ، ٚاٱطةشاف                          

يف اييُٓل ايًؿعٞ ، ٚإظٗاس ايربال١ يف اطيعُاٍ ا٭يؿةاظ ٚا٭طةايٝب ، ٚلٓةاٜيِٗ    

 با٭يكاب املؿخٸ١ُ .

يك١ً سٝٓةًا  َٚٔ ا٭ْٛاع ا٭دب١ٝ يف ٖزا ايعصش املكاَات ٚاملةذا٥ض ايٓبٜٛة١ َظة   

َٚكش١ْٚ بايب٬غ١ سًٝٓا آصش ، نُا ػاع ا٭دب ايصٸٛيف ٚايضٖذٜات ٚٚصـ ايطٝٛس 

 ٚا٭صٖاس ٚاؿٝٛاْات ٚإدشا٤ ايه٬ّ ل٢ً أيظٓيٗا .



 

 
 إىل ٚقيٓا اؿاضش(: ٖة1213طابعًا : ايعصش اؿذٜح َٔ ) 

يكذ بشصت يف أٚا٥ٌ ٖزا ايعصش لٛاَةٌ نةجري٠ َة٪ثش٠ ، ٚأُٖٗةا ا٫طةيعُاس      

عةٌ ميةيص دَةا٤ أًٖةٗا     طيعُش َععِ ا٭قطةاس ايعشبٝة١ ٚاٱطة١َٝ٬ ، ؾذ   ايزٟ ا

، ٜٚٗني ػعٛبٗا ، ٚنإ َٔ أِٖ أٖذاؾ٘ صسضسة١ املظةًُني لةٔ     ٜٚظيػٌ صرياتٗا

دِٜٓٗ ، ٚاْيٗاب صرياتِٗ ، ٚأٍٚ َا ؾعٌ ا٫طيعُاس إدصاٍ ايطبالة١ يف ايؼةشم ،   

تةضٜٸٔ َةا يةذ٣    َٚٔ أٖذاؾ٘ ْؿح مسَٛ٘ َٔ ص٬ٍ َا ٜطبع َٔ صشـ َٚٓؼٛسات 

ايػةةشب َةةٔ ا٭ؾهةةاس ٚتةةجري ايؼةةبٗات سةةٍٛ اٱطةة٬ّ ٚاملظةةًُني ، ثةةِ نجةةشت    

اٱسطايٝات اييبؼري١ٜ ٚاملذاسغ اييابع١ ي٬طيعُاس يف بعض ايبًذإ ، إ٫ إٔ ٖٓةاى  

لٛاٌَ إجياب١ٝ ؼشٸنت يًيصذٟ ييًو اهلذُات َٚكا١َٚ ٖزٙ اييٛدٗات ، َٓٗةا  

عُاس نششن١ ايؼةٝخ قُةذ بةٔ لبةذ     َا نإ َظيك٬ً أص٬ً لٔ سشن١ ا٫طي

ايذل١ٜٛ اٱص٬س١ٝ لٓذَا تعاٖةذ َةع اٱَةاّ قُةذ بةٔ       –سن٘ اهلل  –ايٖٛاب 

ل٢ً قٝاّ ايةذل٠ٛ ٚايذٚية١ يف قًةب اؾضٜةش٠ ايعشبٝة١ لةاّ        –سن٘ اهلل  –طعٛد 

ٖة ; ؾكذ نإ هلةزٙ اؿشنة١ اٱصة٬س١ٝ أثةشٷ إجيةابٞ بةايؼ لًة٢ اؿٝةا٠         1157

ايظٝاط١ٝ ٚايؿهش١ٜ ٚايع١ًُٝ ٚا٭دب١ٝ يف لذ يف بذا١ٜ  ايذ١ٜٝٓ ٚا٫ديُال١ٝ ٚ

 ا٭َش ثِ يف طا٥ش أما٤ اؾضٜش٠ ايعشب١ٝ ، بٌ ٚيف صاسدٗا.

ٚقذ تأثش ا٭دب بعٛاٌَ ايٓٗض١ امليكذ١َ َٚشٸ بأطٛاس لذ٠ ; ؾهإ يف بذا١ٜ 

ٟ   ا٭َش  أَجةاٍ ايبةاسٚدٟ ٚاملٓؿًةٛطٞ ٚػةٛقٞ     احملةاؾغ ; َةٔ    ٜيبةع املةٓٗر اييكًٝةذ

ٕ َٚصطؿ٢ صادم ايشاؾعٞ ، ثِ  ٚأنذ قشّ ٚساؾغ ايةزٜٔ   نإ ٖٓاى اجملةذدٚ

َٔ أَجاٍ قاطةِ أَةني ٚطة٘ سظةني ٚدةٌ      ٜذلٕٛ إىل اييٛد٘ مٛ ا٭دب ايػشبٞ ; 

، ٖٚٓاى َذسطة١ ْٗذةت ْٗةر اييذذٜةذ املعيةذٍ ; دلةت إىل دساطة١         ػعشا٤ املٗذش

بةٌ ْعةشت إيٝة٘     ا٭دب ايعشبٞ ايكذِٜ ٚا٫طيؿاد٠ َٓ٘ ٚمل تٌُٗ ا٭دب ايعةاملٞ ، 

 ٚأبشص ٖ٪٤٫ املاصْٞ ٚأنذ أَني ٚايعكاد ٚايضٜات.ٚدلت إىل اٱؾاد٠ َٓ٘ ، 

ٖزا ٚقذ تطٛست ايؿٕٓٛ ا٭دب١ٝ يف ٖةزا ايعصةش ، ٚتٓٛلةت أمناطٗةا ، نايكصة١      



 

 
ٚا٭قصٛص١ ٚاملكاي١ ايؿهشٜة١ ٚا٭دبٝة١ ٚايشٚاٜةات ٚاؿهاٜةات ٚاـطابة١ ٚايؼةعش       

ظٝاطٞ ٚايٛصؿٞ ; إضاؾ١ إىل ا٭غشاض اييكًٝذ١ٜ ايكصصٞ ٚاييُجًٝٞ ٚا٫ديُالٞ ٚاي

 ايكذميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة١ . 

 ٚقذ اتظِ ا٭دب يف ٖزا ايعصش بٛسذ٠ املٛضٛع ٚايرتتٝب ٚاييٓظٝل.

٫ٚ خيؿ٢ أْ٘ قذ تهايبت ل٢ً ا٭١َ اٱطة١َٝ٬ يف ٖةزا ايعصةش قةٔ َيعةذد٠      

ٛٸل١ مما أثشٻ إْةا٤ٺ   ل٢ً ا٭دبا٤ َٔ ػعشا٤ ٚنيٸاب ٚصاس نٌ ٚصٓٛف َٔ ا٫بي٤٬ات َيٓ

مبا ؾٝ٘ ٜٓضض ، ٚأصبض نٌ ػالش بكٝجاس٠ ايؼعش ٜصةذح ٚبةذا ريةو دًٝةًا ٚاضةشًا يف      

ايصشـ ٚاجمل٬ت ٚا٭ْذ١ٜ ٚاٱرالات ٚيف نةجري َةٔ ايكٓةٛات ايؿضةا١ٝ٥ بةٌ َٚٛاقةع       

ػبه١ املعًَٛات امليعذد٠ ; مما ٫ ؽؿ٢ َضاَٝٓ٘ ل٢ً نٌ قاس٨ أٚ َيابع ; ؾٝ٘ غةحٸ  

 ْاؾع.ٚمسني ، ٚباطٌ ٚسل ، ٚضاس ٚ

َٚا صاٍ ا٭َش قا٥ًُا ْظةأٍ اهلل تعةاىل إٔ ٜهؼةـ ايػٸُة١ ٚإٔ ٜٛسٸةذ ا٭َة١، ٚإٔ       

جيعٌ ايعاقب١ نٝذ٠ يٲط٬ّ ٚأًٖ٘ ; إْ٘ ٚيٞ ريو ٚايكةادس لًٝة٘، ٚصة٢ً اهلل ٚطةًِ     

 لًٞ ْبٝٓا قُذ ٚل٢ً آي٘ ٚصشب٘ َٚٔ تبعِٗ بإسظإ إىل ّٜٛ ايذٜٔ .



 

 
 ١ةةةايب٬غ / ثاًْٝا

 ػ١ ايعشب١ٝ، َٚٓٗا لًِ ايب٬غ١سهِ تعًِ لًّٛ ايً

ايًػ١ ايعشب١ٝ ٖٞ أنٌُ ايًػةات ٚأػةشؾٗا ٚأمجًةٗا ٚأدقٗةا ، ٜٚهؿٝٗةا       

ؾخشًا ٚرنشًا أْٗا يػ١ ايكشإٓ ايهشِٜ ٚيظإ طٝذ املشطًني لًٝ٘ ايص٠٬ ٚايظ٬ّ ; 

َٹةو      } ؾكذ قاٍ طبشاْ٘ ٚتعاىل   ٛٵ ٚٳيٹك  ٘ٴ ي ةزٹَنشٷ ِيةو   ْٻة اٍ . ٚقة ( 44)آٜة١ :  ايضصشف {ٚٳَإ

ٔٳ بٹًظٳةإ    } طبشاْ٘ ٚتعاىل  ُٴٓةزٹَسٜ ٔٳ اَي َٹة ٕٳ  ًَبٹو  يٹيٳُهٛ َٹنيٴ لٳً ٢ ق  ٘ٹ ايشټٚحٴ اَيأ  ٍٳ بٹ ْٳضٳ

َټبٹني ٞٸ  ٚيكذ نإ ايظًـ ٜٓعشٕٚ إيٝٗةا لًة٢ أْٗةا     (، 195-193) آ١ٜ :  ايؼعشا٤ {لٳشٳبٹ

ِ       :َٔ ايذٜٔ ; ؾكذ قاٍ أبٛ بهش  ٞٸ َةٔ تعًة  " ي يٳعًِّ إلةشاب ايكةشإٓ أسةب إية

 "تعًُٛا ايعشب١ٝ ؾإْٗا َٔ دٜٓهِ " .:  سشٚؾ٘ " ٚقاٍ لُش 

ٞٸ بٔ نعب   " تعًُٛا ايعشب١ٝ نُا تيعًُٕٛ سؿغ ايكشإٓ ". :  ٚقاٍ أب

ٚنإ ايظًـ ٜشٕٚ إٔ سؿغ ايعشب١ٝ ٚايعٓا١ٜ بٗا َٔ متةاّ سؿةغ اٱطة٬ّ    

ٚايعٓا١ٜ ب٘ ; يهْٛٗا ٚطة١ًٝ يؿٗةِ ايكةشإٓ ٚؾكة٘ ايظة١ٓ ; َٚعًةّٛ إٔ ؾُُٗٗةا        

; ٚهلةزا   َٚا ٫ ٜيِ ايٛادب إ٫ ب٘ ؾٗٛ ٚادب،  أسهاَُٗا ٚادب باؾ١ًُايعٌُ بٚ

صاس سهُٗا ٚادبًا ل٢ً طبٌٝ ايعُةّٛ ، ؾةإرا تصةذ٣ يًعًةِ بٗةا ٚتعًُٝٗةا َةٔ        

ٜهؿٞ طكط اٱثِ لٔ ايبك١ٝ َٚا لذا ريو ؾٛدٛبٗا ل٢ً طةبٌٝ ايهؿاٜة١، ٚإ٫ٍ   

ؾإْ٘ ٜٓاٍ ا٭١َ َٔ اٱثِ ل٢ً قذس قةذستِٗ ٚتكصةريِٖ ; ٚأَةا ايٛدةٛب ايعةٝين:      

ايكةشإٓ يف  عبذٜة١ ٚريةو نكةشا٠٤    ؾإْ٘ صا  بٓطل ايعشب١ٝ يف بعض ايؼعا٥ش ايي

ؾأدا٤ ريو بايعشب١ٝ ٚادب  ايص٠٬ ، ٚناييؼٗذ ٚاييهبري ٚاييظبٝض ٚا٭رإ ٚمٛٙ

 إ٫ ٚطعٗا. ل٢ً قذس ايطاق١ ; إر ٫ ٜهًـ اهلل ْؿظًا



 

 
 ق١ ايب٬غ١ بعًّٛ ايًػ١ ايعشب١ٝل٬

لًّٛ ايًػ١ ايعشب١ٝ ٚسذ٠ َيهاًَة١ ، بعضةٗا َهُةٌ يٰصةش ؾة٬ تهةاد       

يهٔ طبٝع١ ايذساطات اؿذٜج١ املب١ٝٓ ل٢ً اييخصص ايةذقٝل اقيضةت   تيذضأ ، ٚ

 .إؾشاد نٌ لًِ َٓٗا بذساط١ َظيك١ً عظب طبٝعي٘ ٚمبا ٜعيين ب٘ 

ٜٴعٵ٢ٓ بصش١ ايهًُة١ املؿةشد٠ ٚطة١َ٬ بٓا٥ٗةا يػٜٛةًا ، َٚٝضاْٗةا         ؾعًِ ايصشف / 

 مسٞ صشؾا. ايصشيف ; ٚهلزا

ٜٴعٵ٢ٓ ببٓا٤ اؾ١ًُ ايعشبٝ لةٔ ايعةشب يف طشٜكة١     ل٢ً مٛ َا ُأثش١ ٚلًِ ايٓشٛ / 

 ن٬َِٗ ; ٚهلزا مسٞ مٛا .

ٜٴعٵٓة٢ بةيعًٍِ أصةٍٛ يظةإ        ُٸٌ يعًِ ايٓشٛ صا٥ذ لًٝة٘ ; ؾٗةٛ  ٚلًِ ايب٬غ١ / َه

َٚعشؾ١ طشا٥كِٗ يف اييعةبري ٚايٛقةٛف لًة٢ أطةايٝبِٗ ايبٝاْٝة١ املة٪ثش٠ ;        ،ايعشب

ؾ١ نٝؿ١ٝ بٓا٤ اؾُةٌ  ٚريو نايعٓا١ٜ مبظا٥ٌ ايؿصاس١ َٚا ٜيعًل بٗا ، َٚعش

َٔ ص٬ٍ َشالا٠ املكاَات ، ٚؾكة٘ أطةشاس اييكةذِٜ ٚاييةأصري ٚاٱظٗةاس ٚاٱضةُاس       

ٚاييعشٜـ ٚاييٓهري ٚاييعًٌٝ ييًو ا٭طةايٝب ٚغةري ريةو ممةا ٫ تةذسغ يف لًةِ       

 ايٓشٛ َكاَات٘ ٚتع٬ًٝت٘ .

ٚألعِ َا طع٢ ؾٝ٘ ٖزا ايعًِ ٚأقبٌ لًٝ٘ ٚالي٢ٓ ب٘ ٖٛ قاٚي١ ايهؼةـ  

، بٌ إٕ ٖزا ٖٛ طبب ْؼأ٠ ٖزا ايعًِ  ٛٙ اٱلذاص ايبٝا١ْٝ يف ايكشإٓ ايهشِٜٚدلٔ 

 ٚاييذٜٚٔ ؾٝ٘ .

ٚأَا ا٭دب ؾإْ٘ ْياز َةا ٜصةذس َةٔ إقاَة١ لًةِ ايٓشةٛ ٚاطةيجُاس أطةايٝب         

ايب٬غ١ ; ٚريو بيشًٌٝ ايٓصٛ  َٔ صة٬ٍ د٫٫ت املعةاْٞ ٚصةٛس ايبٝةإ ٚؾٓةٕٛ      

 ظٛاٖشٙ ٚسداي٘ ٚألصشٙ. ايبذٜع ، ٚاييأسٜخ يؿٕٓٛ ا٭دب ٚدساط١



 

 
 ل٬ق١ ايب٬غ١ بايعًّٛ ايؼشل١ٝ

 ًّٛ ايؼشٜع١ ٚؾل اييؿصٌٝ اٯتٞ :تيضض ايع٬ق١ بني ايب٬غ١ ٚايع

 أ٫ًٚ : ايب٬غ١ ٚاييؿظري:

ٚايةيُهٔ   لًِ اييؿظري قا٥ِ ل٢ً إتكإ لًّٛ ايب٬غ١يٝع َٔ املبايػ١ ايكٍٛ إٕ 

ٓٻعش ; ؾكذ قاٍ بذسبَٓٗا ; ٚ ايذٜٔ ايضسنؼةٞ : ) لًةِ ايبٝةإ ٚايبةذٜع      ٗزا قاٍ أٌٖ اي

ألعِ أسنإ املؿظش ; ؾإْ٘ ٫ بذ َٔ َشالا٠ َا ٜكيضٝ٘ اٱلذاص َٔ اؿكٝكة١ ٚاجملةاص   

ٚتأيٝـ ايٓعِ. ( ، ٚقاٍ ايظٝٛطٞ : ) ٫ ٜعشف ب٬غة١ ايكةشإٓ ٚأطةايٝب٘ إ٫ َةٔ أتكةٔ      

 لًُٞ املعاْٞ ٚايبٝإ (.

 ًْٝا : ايب٬غ١ ٚاؿذٜح ايٓبٟٛ :ثا

سغ اؿةةذٜح ايؼةةشٜـ ٚاملخةةيص يف لًَٛةة٘ َةةٔ أٚىل ايٓةةاغ بذساطةة١ لًةةِ إٕ دا

يف ؾٗةِ  ايب٬غ١ ٚاٱساط١ بأطايٝبٗا ; ٭ٕ ٖزا ايعًةِ ٜأصةز بٝةذ ايةذاسغ إىل اييعٸُةل      

َٚٔ ثِ ٜيظ٢ٓ ي٘ اطةيٓبا،   ، ٚاييعشف ل٢ً صصا٥ص٘ ايب٬غ١ٝ د٫٫ت ايبٝإ ايٓبٟٛ ،

ٛقٛف ل٢ً املكاصذايؼشل١ٝ َٔ د٫٫ت ا٭سهاّ ايؼشل١ٝ ٚؾك٘ اييٛدٝٗات ايٓب١ٜٛ ٚاي

 ايٓص ايٓبٟٛ .

 ثايجًا : ايب٬غ١ ٚايؿك٘ :

َٴَهٓة١   ٜهٕٛ َاٖشًا يف ايعشبٝة١ مما رنشٙ ايعًُا٤ إٔ َٔ ػشٚ، اجمليٗذ إٔ  را 

يف أطايٝبٗا لاملًا بٛدٛٙ املعاْٞ ٚاقؿةًا لًة٢ دقةا٥ل ا٭طةايٝب َٚةا تيخةشز لًٝة٘ ٖةزٙ         

ٞ نذ٫٫ت اـرب ٚصٛس اٱا٭طايٝب ;  ; يٝيظة٢ٓ ية٘ بعةذ     ْؼا٤ َٚكيضٝات ا٭َش ٚايٓٗة

ريو ا٫طيٓبا، اؿظٔ ٚايكٝاغ ايصشٝض ٚإؿام ايؿشٚع با٭صٍٛ ، ٚتشتٝب ا٭سهةاّ  

 ايؼشل١ٝ لًٝٗا.

 ٚأصٍٛ ايؿك٘: سابعًا : ايب٬غ١

٫ ػذ يف لًُني َٔ اييؼاب٘ ٚاييذاصٌ َجٌ َا ػذٙ بني ايب٬غ١ ٚأصٍٛ ايؿك٘; 



 

 
 ٜيشذخ ؾٝٗا ا٭صٛيٕٝٛ َٛدٛد يف لًِ ايب٬غ١ ; ناؿكٝكة١  ؾهجري َٔ املباسح اييت

ٚاجملاص ٚايهٓا١ٜ ٚاييعشٜض ٚاملعاْٞ اجملاص١ٜ يًششٚف ٚايصةٝؼ ; ٚهلةزا قٝةٌ إٕ أغًةب     

ٗٳةش يف لًةِ ا٭صةٍٛ نةإ ممةٔ متٍهةٔ يف ايب٬غة١         َٳ ٔٵ  نةايؿخش ايةشاصٟ ٚايبةذس    َٳ

 ايضسنؼٞ ٚايظعذ اييؿيضاْٞ .



 

 
 ـ ؾٝٗاّٛ ايب٬غ١ ٚأبشص َٔ أٍيلً

 ّٛ ايب٬غ١ يف ث٬ث١ لًّٛ ; ٖٞ :تٓشصش لً

 لًِ املعاْٞ .1

 

 لًِ ايبٝإ  .2

 

 . لًِ ايبذٜع.3

ٞ      أػٗشِٖ :ٚأَا أبشص سداهلا ؾُٔ   لبذ ايكةاٖش بةٔ لبةذ ايةشنٔ اؾشدةاْ

 ٚي٘ نيابإ َؼٗٛسإ يف ايب٬غ١ :ٖة يف ايكشٕ اـاَع اهلذشٟ 471امليٛؾ٢ ط١ٓ 

 اٱلذاص. د٥٫ٌ -2    أطشاس ايب٬غ١ -1

ٖةة ، ٚية٘ نيةاب ط    626امليٛؾ٢ طة١ٓ   ٜعكٛب ٜٛطـ ايظهانٞأبٛ  َِٚٓٗ :

يب٬غة١ ٖةٛ   ص ٖٚٛ أػٗش َا ُأٍيـ يف صَاْ٘ يف ايب٬غ١ ٚايةزٟ ٜيعًةل با   َؿياح ايعًّٛ

 د٬ٍ ايذٜٔ قُذ بٔ لبذ ايشنٔ ايكةضٜٚين ، َِٚٓٗ اـطٝب ايكظِ ايجايح َٓ٘

 ٗٛسٜٔ:ٖة ٚقذ أيـ نيابٝ٘ املؼ739امليٛؾ٢ ط١ٓ 

 . اٱٜضاح يف لًّٛ ايب٬غ١ -2   .تًخٝص املؿياح -1

َٚٔ املعاصشٜٔ أنذ َصطؿ٢ املشاغٞ أيـ نياب ) لًّٛ ايب٬غ١ ( ٚايظٝذ 

أنذ اهلامشٞ أيـ نياب ) دٛاٖش ايب٬غ١ ( ٚايذنيٛس ؾضٌ سظٔ لباغ أيةـ  

ٖا ايهيب املعاصةش٠ َٚةٔ أٜظةش   نياب ) ايب٬غ١ ؾْٓٛٗا ٚأؾٓاْٗا ( ٖٚٛ َٔ أٚطع 

 .تٓا٫ًٚ ٚلشضًا



 

 
 طبٝع١ اييشذٟ ايٛساد يف ايكشإٓ ايهشِٜ

 َا طبٝع١ اييشذٟ ايٛساد يف ايكشإٓ ايهشِٜ ؟ ٚملٔ ؟غ/ 

يكذ أْضٍ اهلل لض ٚدٌ ايكشإٓ ايععِٝ ل٢ً قًب طٝذ املشطًني لًٝة٘ ايصة٠٬   

ٚايظ٬ّ بًظإ لشبٞ َبني ، ٚدعً٘ سذ١ ْبٝ٘ ايبٝا١ْٝ لًة٢ ايٓةاغ أمجعةني إىل    

ٌٴ ايًٍظة     ّٜٛ ايذٜ َٕٹ ٚايؿصةاس١ إٔ ٜةأتٛا   أ ، ٚؼذٸ٣ اهلل لض ٚدةٌ ايعةشب ٖٚةِ أٖة

ٓٳا لٳً ٢ لٳبٵذٹْٳا  }مبجً٘ أٚ بظٛس٠ َجً٘ ; ؾكاٍ دٌ ٚلض  ْٳضٻَي ُٻا  َِّ ٜٵبٺ  ِٵ ؾٹٞ سٳ ٚٳَإٕ ُنٓيٴ

ِٵ صٳةةادٹ   ٓٵةةيٴ ٕٵ ُن ٘ٹ َإ َٕ ايًٍةة ٗٳذٳا٤ُنِ ِّةةٔ دٴٚ ٚٳادٵلٴةةَٛا ػٴةة ٘ٹ  ِّجٵًٹةة قٹنيٳ ؾ ةةَأتٴَٛا بٹظٴةةٛسٳ٠ٺ ِّةةٔ 

ًُةَٛا      }ثِ أصرب بعذضِٖ، ٚقطع ب٘ قةا٬ً٥: (. 23)آ١ٜ:ايبكش٠{ ٚٳي ةٔ تٳَؿعٳ ًُةَٛا  ِٵ تٳَؿعٳ ؾ ةَإٕ ِية

ٔٳ ًَه اؾٹَشٜ ٚٳاَيشٹذٳاسٳ٠ُ ُألٹذٻتٵ يٹ ٓٻاغٴ  ٖٳا اي ٚٳُقٛدٴ ٓٻاسٳ اِييٹٞ  بةٌ       (. 24)آ١ٜ:ايبكش٠{ؾ اتٻُكَٛا اي

ُٳعٳةتٹ    }ؾكةاٍ:   أبإ اهلل لض ٚدٌ إٔ اييشذٟ َعذضٷ يًةجكًني ناؾة١   َٔ ادٵيٳ ُقةٌ ِية٦ٹ

ٛٵ    ٚٳي ة ٘ٹ  ُٹجٵًٹة ٕٳ بٹ ٜٳةَأتٴٛ   ٫ َٕ ٖٳةزٳا اَيُكشٵآ  ٌَ ُٹجٵ ٜٳَأتٴَٛا بٹ ٔټ لٳً ٢ أ ٕ  ٚٳاَيذٹ ِٵ    اَٱْعٴ  ٗٴ ٕٳ بٳعٵضٴة ن ةا

َٗريًا ؾهيةاب اهلل تعةاىل َعذةضٷ يًخًةل قاطبة١ ببةذٜع       (.  88) آ١ٜ :  اٱطشا٤ {يٹبٳعٵُض ظ 

إػشاق٘ ، ٚق٠ٛ تأثريٙ ، ٚإسهاّ آٜ٘ ، نُا أْة٘  ْعُ٘ ، ٚسظٔ تأيٝؿ٘ ، ٚمجاٍ 

َعذضٷ عكٝكي٘ ٚفاصٙ ، ٚمجً٘ َٚؿشدات٘ ، ٚصربٙ ٚإْؼا٥٘ ، ٚتكذمي٘ ٚتأصريٙ ، 

ٚإط٬ق٘ ٚتكٝٝذٙ ، ٚقصشٙ ٚاييؿات٘ ،ٚؾصةً٘ ٚٚصةً٘ ، ٚإجيةاصٙ ٚإطٓابة٘ ٚطةا٥ش      

 ؾٕٓٛ بٝاْ٘ ٚبذٜع٘.

 منٛرز ٱلذاص ايكشإٓ ايب٬غٞ :

ٕٻ ايكشإٓ ايهشِٜ  نً٘ َعذةض نُةا رنشْةا ٚاقعةًا ٚإصبةاسًا َةٔ اهلل لةض        إ

ٚبشٖإ ريو ٖٛ آٟ ايزنش اؿهِٝ َٓؿشد٠ أٚفيُع١ ، ٚيعًٓا ْيٓاٍٚ آ١ٜ  ،ٚدٌ

ٔٳ    }ٖٚةٞ قٛية٘ لةض ٚدةٌ:      يٓبني بعض ٚدٛٙ اٱلذةاص ؾٝٗةا ،   ٜٴشٹةبټ اِيةزٹٜ ٘ٳ  ٕٻ ايًِة َإ

َٻشٵ ٕٷ  ٝٳا ٗٴِ بٴٓ ْٻ ٘ٹ صٳٍؿًا ن أ  ٕٳ ؾٹٞ طٳبٹًٝٹ ـ  {صٴٛ ٷٜٴك اتٹًُٛ ٚبٝةإ ريةو يف   ( . 4) آٜة١ :   ايصة

 ١ً٦ ٚأدٛب١ ; ل٢ً ايٓشٛ اييايٞ :ايٓكا، اٯت١ٝ يف صٛس٠ أط



 

 
ٕٻ ( ؟  .1  َا طش اؾيياح اٯ١ٜ عشف اييٛنٝذ  ) إ

يعٌ تصذٜش اٯ١ٜ عشف اييٛنٝذ ايٛاقةع لًة٢ اؾًُة١ اـربٜة١ صٜةاد٠       -

إيٝة٘ ٚتشغٝةب   ٚتٛنٝذ يٓٛلة٘ ، ٚسؿةض   تكشٜش ملا  ب٘ اهلل لض ٚدٌ ٜٚشضاٙ 

ٚيف ريو إثبات يصةؿ١ احملبة١ هلل لةض ٚدةٌ لًة٢ ايٛدة٘ اي٥٬ةل ظ٬ية٘          ؾٝ٘

 ٚلعُي٘ ، ٚتٓبٝ٘ يطايبٝٗا .

 ملارا دا٤ اطِ املٛصٍٛ بصٝػ١ اؾُع ) ايزٜٔ ( دٕٚ اٱؾشاد ؟ .2

يعةةٌ َةةٔ أغةةشاض ريةةو تٓبٝةة٘ املةة٪َٓني إىل إٔ قيةةاٍ ايعةةذٚ ٜؿيكةةش إىل   

ذ ٜظريٕٚ صًؿ٘ ٜٚةأمتشٕٚ بةأَشٙ ابيةذا٤ٶ    ا٫ديُاع ل٢ً إَاّ ٚاسذ ، ٚقا٥ذ ٚاس

ٚاْيٗا٤ٶ ، ٚيف ريو إميا٤ إىل إٔ ايُؿشٵق ١ ػشٸ ٚا٫ؾرتام صطش ، نُا إٔ ا٫ْؼكام 

، أٚ إل٬ٕ اؿشب ، ل٢ً أٟ لذٚ نإ دٕٚ إرٕ اٱَاّ داُع َٔ دٚالٞ اهلضمي١ ، 

      ٕ  ْٚٛع َٔ أْٛاع اطةيعذا٤ ا٭لةذا٤ لًة٢ املظةًُني د٫ًٚ نةاْٛا أٚ مجالةات دٚ

اطيعذاد يزيو ; مما ٜٛقع ايؿظاد ٚاهلة٬ى باملظةًُني أٚ ببعضةِٗ ; نُةا ٖةٛ      

 َؼاٖذ يف بعض ايبكاع اٱط١َٝ٬.

 ملارا ٚقع ؾعٌ املكات١ً بصٝػ١ املضاسع ) ٜكاتًٕٛ ( ؟ .3

إٕ ايؿعٌ املضاسع يف ايًػ١ ايعشب١ٝ ٜذٍ ل٢ً اطيشضاس ايصٛس٠ نُا ٜةذٍ  

ٕٸ ٚسذٚث٘،ل٢ً ػذد ايؿعٌ  َٔ صؿات ٖ٪٤٫ أْٗةِ ٜؿعًةٕٛ    ٚيف ريو إػعاس بأ

أصةش٣،  َةش٠ تًةٛ    دٚالٝ٘،ٚؾٛس قٝاّ  َِٓٗ،ايكياٍ ٜٚيكذَٕٛ إيٝ٘ نًُا طًب 

 َشٸ٠ ثِ تٓكضٞ. عٚيٝ

 أٜٔ َؿعٍٛ ) ٜكاتًٕٛ ( ؟ َٚا ايػشض ايب٬غٞ َٔ سزؾ٘ ؟  .4

ٕٸ َؿعٍٛ ) ٜكةاتًٕٛ ( قةزٚف ، ٚايػةشض ايب٬غةٞ َةٔ سزؾة٘ ٖةٛ إساد٠         إ

ٌٻ َةٔ  ايعُّٛ ٚايؼٍُٛ ، ؾًٝع ايك ٚٸ َعٝٸٔ بٌ ٜكاتًٕٛ ن ياٍ َكصٛسًا ل٢ً لذ

ـٸ ضشسٙ أٚ ايكضا٤ ل٢ً  ظٗشت املصًش١ ايؼشل١ٝ يف قياي٘ ، يذؾع ؾيٓي٘ أٚ ن 

ٌٴ َظةًًُا ، نُةا يةٛ نةاْٛا بػةا٠ً أٚ صةٛاسزٳ ، اٚ        ؾظادٙ ، ٚيٛ نإ ريو امُلك اتٳ



 

 
ٔٵ يف سهُِٗ ٚايزٟ ٜكشس أَش قياهلِ ٖٛ ٚيٞ أَش امل َٳ ظًُني قاطعٞ طبٌٝ ، أٚ 

ٌٸ ٚايعكذ َٔ ايعًُا٤ املعيربٜٔ.  ; بٓا٤ٶ ل٢ً َؼٛس٠ أٌٖ اؿ 

 أٜٔ َيعًل اؾاس اجملشٚس يف قٛي٘ ) يف طبًٝ٘ ( ؟ َٚا ؾا٥ذت٘ ايب٬غ١ٝ ؟ .5

ٝٻةذ         ٕٸ ؾعةٌ ايكيةاٍ َك اؾاس ٚاجملشٚس َيعًكإ بايؿعةٌ ) ٜكةاتًٕٛ ( ، َٚعٓة٢ ريةو أ

١ْٝ امُلك اتٹٌ ; ٖٚٞ إٔ تهٕٛ هلل ٚيف طبًٝ٘ ، بهْٛ٘ يف طبٌٝ اهلل ; ؾاؾاس ٚاجملشٚس سٳشٻسٳا 

ؾإرا ػابٗا ػ٤ٞ َٔ سعٛظ ايذْٝا ، أٚ غًب لًٝٗةا ايشٜةا٤ ، أٚ داصًيٗةا َكاصةذ أصةش٣ ;      

ٜٴشٳاطٳةب لًة٢ امةشاف     ؾششٟ بصاسبٗا أ٫ ٜهٕٛ ممٔ ٜٓاٍ قب١ اهلل ، بٌ أسش٣ ب٘ إٔ 

ٝٸي٘ ٚط٤ٛ َكصذٙ ّٜٛ ايكٝا١َ. ْ 

 قٛي٘ تعاىل ) طبًٝ٘ ( ؟ َٚا غشضٗا ايب٬غٞ ؟ َا ْٛع اٱضاؾ١ امليُج١ً يف .6

إضاؾ١ ايظبٌٝ إىل ايضُري ايعا٥ذ ل٢ً يؿةغ اؾ٬ية١ امليكةذّ ٖةٞ إضةاؾ١      

ٔ ـ ; ؾ٬ أمس٢ ٫ٚ أػشف َٔ أتؼشٜ يف طةبٌٝ سبة٘ دةٌ     ٕ ٜهٕٛ دٗاد املة٪َ

ٚل٬ ; ييهٕٛ ن١ًُ اهلل ٖٞ ايعًٝا ، َٚكيض٢ ريو إٔ َا ط٣ٛ ٖةزا ايظةبٌٝ   

ٮدش ، َٛدب يٲثِ ; ل٢ً قذس املكاصذ املٓششؾة١ ; ؾُةٔ   َؿظذ ي١ًٝٓ قبط ي

قاتٌ سٜا٤ٶ أٚ يظٝاد٠ ، أٚ يٛصاس٠ ، أٚ يٝكاٍ ػذاع ، ؾهةٌ ريةو يف غةري طةبٌٝ     

 اهلل.

 َا إلشاب ) صؿًا ( ؟ َٚا ل٬قيٗا مبع٢ٓ اٯ١ٜ ؟  .7

إٔ قبة١ اهلل تعةاىل   ٖزٙ ايه١ًُ ساٍ َٔ ؾالةٌ ) ٜكةاتًٕٛ ( ٚؾا٥ةذتٗا    

َٳةٛا     اٍ قياهلِ صاٍؾني َرتاصني ;َرتتب١ ل٢ً نِْٛٗ س ؾإرا نةاْٛا نةزيو سٳ

لذِٖٚ َٔ قٛغ ٚاسذ٠، ٖٚزا أ سٳذټ يًؼٛن١ ٚأٚقع يًشَٝة١ ، ٚأْهة٢ يًعةذٚ    

 ٚأسؿغ يًبٝض١ .

ٕٷ َشصٛ  ( ؟  .8  َا ؾا٥ذ٠ اييؼبٝ٘ يف قٛي٘ ) نأِْٗ بٝٓا

ٕٸ َٔ ؾٛا٥ذ تؼبٝ٘ املكاتًني بايبٓٝإ املشصٛ  تكشٜش ساٍ نةِْٛٗ صةٍؿًا    إ

ُٳة١ً ٚاسةذ٠ ، ٚتأنٝةذًا لًة٢ َبةذأ إسهةاّ ايٓعةاّ ٚدقة١ سةاٍ          َرتاب طًا ُٚيشٵ



 

 
ٟٸ ص٬ف أٚ اصي٬ف ٜ٪ثش تأثريًا طةًبًٝا لًةِٝٗ يف    املكاتًني يف أثٓا٤ ايكياٍ ٚإٔ أ

 املعشن١ .

َا طش اصيٝاس ) ايبٓٝإ ( دٕٚ غريٙ يٝكةع اييؼةبٝ٘ بة٘ ناؾبةاٍ َةج٬ً ؾإْٗةا        .9

 أصًب صخشًا ٚأسطخ دزسًا ؟

ُٹضٳ يف اييؼبٝ٘ ساٍ املؼب٘ ٚساٍ  –ٚايعًِ لٓذ اهلل  –ايزٟ ٜعٗش  أْ٘ قذ ُي

املؼب٘ ب٘ ; عٝح ٜهٕٛ بُٝٓٗا أنرب قذس ممهةٔ َةٔ اييٓةاظش ٚاييطةابل ،     

ٖٚزا َيٛاؾش يف ايبٓٝةإ أنجةش َةٔ تةٛاؾشٙ يف اؾبةاٍ ; ريةو إٔ اؾبةاٍ ٚإٕ        

ت بُٝٓٗةا  ناْت تؿٛم ايبٓٝإ يف ص٬ب١ ايصخش ، ٚثبات املٛقع ; إ٫ إٔ اييؿاٚ

ػذٜذ ايعٗٛس ، ؾصخٛس اؾباٍ غري َٓيع١ُ ; ؾُٓٗا َا دٳمٸ يف صػشٙ َٚٓٗا َا 

ٚأَا ايبٓٝإ ؾًبٓات٘ َٓيع١ُ تيظةا٣ٚ يف  ٜصٌ يف سذُ٘ سذِ دبٌ صػري ، 

، ممةا جيعةٌ ايشدةاٍ يف اْيعةاَِٗ ٚتكةاسب      سذُٗا ، ٚتيكاسب يف ػةهًٗا  

ٍ يٝظةت َٓيعُة١ يف   أػهاهلِ أػب٘ َا ٜهْٕٛٛ بٗا . ٚأَش آصش ٖٛ إٔ اؾبا

صطٗا ، بٌ َٓٗا امليكذّ ٚامليأصش مما جيعٌ ايؿذٛات تيخًًٗا ، ٖٚزا ٜكذح يف 

دٖٛش اييؼبٝ٘ ٜٚٓاٍ َٔ صٛست٘ غ٬ف ططش ايبٓٝإ ايزٟ ميهٔ اييصشف يف 

ِٸ َشصٛصةًا بؼةهٌ       اطيكاَي٘ ٚتذاصٌ يبٓات٘ ٚتشا  أدضا٥ة٘ ; سية٢ ٜظةيي

قع تؼبِٝٗٗ ب٘ َٛقعًا سظًٓا ; ؾًٛ جيعً٘ أيٝل بأسٛاٍ صؿٛف ايشداٍ ; ٚهلزا ٚ

 أدست يظإ ايعشب١ٝ ل٢ً أسظٔ َٓ٘ مل تعؿش ب٘.

ِٵ ٜٛصـ بهْٛ٘ َؼٝذا  ؟    .10  ملٳ ٚصـ ايبٓٝإ بهْٛ٘ َشصٛصًا ؟ ٚي 

إٕ ٚصـ ايبٓٝإ بهْٛ٘ َشصٛصا أيٝل ٚأيبل َٔ ٚصؿ٘ بهْٛ٘ َؼةٝذًا ;  

لة٘ ٚأصةزٙ   إمنا ٜطًةل لًة٢ ايبٓٝةإ بعةذ انيُاية٘ ٚاستؿا     ٭ٕ ايًؿغ ا٭صري 

 }" ايكصش " ؾعٓذ٥ز ٜٛصـ بأْ٘ َؼٝذ َٚٓ٘ قٛي٘ لض ٚدةٌ          طابعًا آصش ٖٛ

َٻؼٹٝذٺ ٚٳق صٵُش  َټعٳِطً ١ٺ  ٚن١ًُ َؼٝذ ٫ تصةًض ٭ٕ تهةٕٛ    (. 45) آ١ٜ :  اؿر{ٚٳبٹ٦ٵُش 

ٚصؿًا دقٝكًا يًبٓٝإ ٚإمنا ايًؿغ ايصاحل هلزا ايٛصةـ ٖةٛ يؿعة١ " َشصةٛ  "     



 

 
 ٓ ٝةإ ايةزٟ بٓٝةت يبٓاتة٘ ٚس  بعضةٗا لًة٢ بعةُض بكة٠ٛ         ؾإْٗا ٜٓعت بٗةا ايب

ٚتذاصٌ سي٢ أصبض نايشصا  أٚ يف قٛت٘ ، ٚبزيو تذسى دق١ اصطؿا٤ نٌ 

ن١ًُ يف اٯ١ٜ سي٢ انيٌُ اييؼبٝ٘ مبا ٫ َضٜذ لًٝ٘ ، ثِ إٕ اييؼةبٝ٘ يف  

ٚٚدة٘ ايؼةب٘ ؾٝة٘ َٓيةضع َةٔ لةذ٠       اٯ١ٜ متجًٝٞ ؾٗٛ تؼبٝ٘ صٛس٠ بصٛس٠ ، 

ّٛ بعضٗا إىل بعض يف تذاصٌ ٚدق١ متاطو ; َع اْيعاّ أػٝا٤ َيٓاطك١ َضُ

، ٚبةزيو تعٗةش ٚدةٛٙ اٱلذةاص يف اٯٜة١ ، طةٛا٤ يف اصةطؿا٤         ٚظٗٛس إسهاّ

َؿشداتٗةا أٚ سٴظٵةةٔ اْيعاَٗةا، أٚ مجةةاٍ اييصةةٜٛش ؾٝٗةا املؿضةةٞ إىل ايػةةشض    

ٚٳ يف ريةو ٫ٚ لذةب ؾةإٕ ٖةزا ايكةشإٓ ايععةِٝ نيةاب         ايشباْٞ َٓٗا ; ٫ٚ غ شٵ

 ات٘ ثِ ؾصًت َٔ يذٕ سهِٝ صبري .ُأسهُت آٜ



 

 
 ايؿصاسةةةةةة١ 

 تعشٜـ ايؿصاس١ يػ١ً ٚاصط٬سًا : 

َٓٗا اٱبا١ْ ٚايبٝةإ ٚايعٗةٛس ٚا٫ْهؼةاف َٚٓة٘      ُٕتطًل ل٢ً َعا : يػ١ً

ٞٳ َسدٵ٤ًا         }قٛي٘ لض ٚدٌ  َٳعٹة ٘ٴ  ًَ َٹِّٓةٞ يٹظٳةاًْا ؾ أ سٵطٹة ٛٳ أ َؾصٳةضٴ  ٖٴة ٕٴ  ٖٳةاسٴٚ ٚٳأ صٹةٞ 

َٕٜٴصٳذُِّقٓٹٞ َإِّْٞ أ صٳ ٜٴه زِّبٴٛ  . أٟ أبني ٚأظٗش.(  34) آ١ٜ :  ايكصص {افٴ أ ٕ 

ايؿصةاس١ ٖةٞ ا٭يؿةاظ ايبٝٓة١ ايعةاٖش٠ امليبةادس٠ إىل ايؿٗةِ         : اصط٬سًا

 ٚاملأْٛط١ ا٫طيعُاٍ بني ايهياب ٚايؼعشا٤ ملهإ سظٓٗا.

ِ   ٚايزٟ  ; ؾٝكةاٍ   ٜٛصـ بايؿصاس١ ٖٛ ايهًُة١ ٚايهة٬ّ ٚاملةيهً

 ن٬ّ ؾصٝض .ن١ًُ ؾصٝش١ َٚيهًِ ؾصٝض ٚ

 ؾصاس١ امليهًِ :

ٖٞ ًَه١ ٜكيذس بٗا صةاسبٗا لًة٢ اييعةبري لةٔ املكصةٛد بهة٬ّ        

 صشٝض; ٜٛضض َشادٙ يف أٟ غشض نإ .



 

 
 ايب٬غةةةةة١

 تعشٜـ ايب٬غ١ يػ١ ٚاصط٬سًا :

إيٝة٘ .   ٚا٫ْيٗا٤ إىل ايؼ٤ٞ ٜكاٍ بًؼ ؾ٬ٕ َةشادٙ إرا اْيٗة٢  ايٛصٍٛ  :يػ١ 

 ٌ إيٝٗا ، َٚبًؼ ايؼ٤ٞ َٓيٗاٙ .ٚبًؼ ايشانب املذ١ٜٓ إرا ٚص

ٍ    ٖٞ  : اصط٬سًا . أٚ ٖةٞ طةٛم    َطابك١ ايهة٬ّ ايؿصةٝض ملكيضة٢ اؿةا

 ايه٬ّ ايؿصٝض ل٢ً َكيض٢ اؿاٍ عظب املكاَات.

َةيهًِ   -ؾٝكاٍ : ٜٛصـ بايب٬غ١ ٖٛ امليهًِ ٚايه٬ّ ؾكطٚايزٟ 

ملع٢ٓ ٭ْٗا ٫ تظيكٌ بابًٝؼ ٚن٬ّ بًٝؼ ، ٫ٚ تٛصـ ايه١ًُ بايب٬غ١ ; 

 ; إر املع٢ٓ امل٪ثٸش ٫ ٜهٕٛ إ٫ به٬ّ ٜٓاطب اؿاٍ. امل٪ثش

 ٝؼ ػشطإ :ٜؼرت، يًه٬ّ ايبً

 ا٭ٍٚ : ؾصاس١ أيؿاظ٘ " َؿشدٖا َٚشنبٗا ".

 ايجاْٞ : َطابكيٗا ملكيض٢ اؿاٍ ايزٟ قًٝت ؾٝ٘ ; َع٢ٓ َٚكاَا.

 ب٬غ١ امليهًِ :

٬ّ ٖٞ ًَهة١ يف ايةٓؿع ٜكيةذس بٗةا صةاسبٗا لًة٢ تٛظٝةـ ايهة        

 ايؿصٝض ; يٝطابل َكيض٢ اؿاٍ يف أٟ َٛضٛع نإ.



 

 
 لةةًِ املعاْةةةةةٞ

 :ملعاْٞ يػ١ ٚاصط٬سًاتعشٜـ لًِ ا

 مجع َع٢ٓ ، ٚاملع٢ٓ ٖٛ ايؼ٤ٞ املكصٛد. :يػ١ 

 ٖٛ لًِ ٜعشف ب٘ نٝؿ١ٝ َطابك١ ايه٬ّ ايؿصٝض ملكيض٢ اؿاٍ . : اصط٬سًا

 أبشص َباسح لًِ املعاْٞ :

ٚ أضةةشب٘ ، ٚاٱْؼةةا٤ ٚؾْٓٛةة٘ ، ٚاييكةةذِٜ ٚاييةةأصري ،  أبةةشص َباسجةة٘ اـةةرب 

ٚاييعشٜـ ٚاييٓهري ، ٚايزنش ٚاؿزف ، ٚاٱط٬م ٚاييكٝٝذ ، ٚايكصةش ، ٚايؿصةٌ   

 ٚايٛصٌ ، ٚاٱجياص ٚاٱطٓاب ٚاملظاٚا٠.

 : ؾا٥ذ٠ لًِ املعاْٞ

 ٜؿٝذ لًِ املعاْٞ يف اٯتٞ :

ٛف لًة٢ مسةات ايب٬غة١    اييعشف ل٢ً ٬ََض إلذاص ايكشإٓ ايهةشِٜ ٚايٛقة   أ٫ًٚ :

 ايٓب١ٜٛ.

 إدساى أطشاس ايب٬غ١ ٚيطا٥ـ اييعبري يف املٓجٛس َٔ ن٬ّ ايعشب ٚاملٓعّٛ. ثاًْٝا :

 ت١ُٝٓ ايزٚم ايبٝاْٞ لٓذ ايذاسغ ، ٚتضٜٚذٙ بآ٫ت٘ ٚتعشٜؿ٘ مبكاَات٘.-ثايجًا :

 ييعشٜـ املخياس يًخرب ٚاٱْؼا٤ :ا

 م ٚايهزب يزات٘.بأْ٘ َا اسيٌُ ايصذ :لشف ايب٬غٕٝٛ اـرب 

 بأْ٘ َا ٫  يٌُ ايصذم ٚايهزب. :ٚاٱْؼا٤ 

 

 :ًٜشغ لًٝ٘ أَشإيعشٜـ ٚيهٔ ٖزا اي

ؾإْٗةا صةذم سكةا ٫      ٜصطذّ بأصباس اهلل طبشاْ٘ ٚتعاىل ٚسطٛي٘أْ٘  ا٭ٍٚ :

 ؼيٌُ ايهزب ٚيٛ ل٢ً طبٌٝ ا٫ؾرتاض َٔ أدٌ ٖزا اييعشٜـ.

ؾإْ٘ ايؿا٥ذ٠ ٚإمنا ايهزب  صًٞ يًخربخيايـ ايػشض ا٭إٔ ٖزا اييعشٜـ  ايجاْٞ :

ٚايصذم لٛاسض ٫ ػعٌ أطاطًا يف اييعشٜـ ناملشض ٚايصش١ بايٓظب١ يٲْظةإ  

 ، ٫ ٜصض إٔ جيع٬ َكٝاطًا ييشذٜذ َؿَٗٛ٘ .



 

 
َا تشنب َٔ مج١ً أٚ أنجش ٚأؾةاد   ٕ اييعشٜـ املخياس يًخرب ٖٛ أْ٘:ٚل٢ً ٖزا ؾإ

 ؾا٥ذ٠ َباػش٠ أٚ ض١ُٝٓ .

ٜٴًك٢ اـرب :ا٭غشاض ايب٬  غ١ٝ اييت َٔ أدًٗا 

 غشضني س٥ٝظني :ًٜك٢ اـرب ٭سذ 

ملٔ جيٌٗ اـرب أص٬ً نإٔ تظٛم سذٜح " ايذٜٔ ايٓصةٝش١ "   ايؿا٥ذ٠ املباػش٠ : (أ 

 ٚ " ايرب سظٔ اـًل " ملٔ جيًُٗٗا .

،  ٫صّ ايؿا٥ةذ٠ ايؿا٥ذ٠ غري املباػش٠ )ايؿا٥ذ٠ ايضة١ُٝٓ( ٜٚظةُٝٗا ايب٬غٝةٕٛ:     (ب 

ٔ لٓذٙ لًِ َظبل باـرب نإٔ تكٍٛ ييًُٝةزٺ أصؿة٢ لًٝةو    ٚتهٕٛ يف سل َ

صرب لاس٘ " أْت لشةت يف ا٫صيبةاس ". ٚقةذ تهةٕٛ يًخةرب أغةشاض ب٬غٝة١        

 يه٬ّ َٚٔ قشا٥ٔ ا٭سٛاٍ; َٚٓٗا:أصش٣ غري َا رنش تظيؿاد َٔ طٝام ا

 .: َجٌ " أْا ؾكري إىل لؿٛ سبٞ " ّا٫طرتسا :أ٫ًٚ

نإٔ تكٍٛ ييًُٝزى " طايةب ايعًةِ رٚ ُٖة١    ٚبعح اهل١ُ :  اييٓؼٝط: ثاًْٝا

 لاي١ٝ ".

إْةٞ  نكٛي٘ لض ٚدٌ ل٢ً يظةإ اَةشأ٠ لُةشإ "    :  اييشظش ٚاييأطـ: ثايجًا

 (. 36آٍ لُشإ ) آ١ٜ :  " ٚضعيٗا أْج٢

: نإٔ تكٍٛ يهجري ايعجةشات " ايؼةُع طايعة١ " أٚ " ٫ ًٜةذؽ     اييٛبٝخ:  سابعًا

 امل٪َٔ َٔ دشش َشتني " .



 

 
 اٱْؼةةةةةةا٤

 تعشٜـ اٱْؼا٤ يػ١ ٚاصط٬سًا:

 اٱجياد ٚا٫بيذا٤ ٚايؼشٚع. :يػ١ 

 اٱْؼا٤ َا ط٣ٛ اـرب مما أؾاد طًبًا أٚ قظُٝ٘. -: اصط٬سًا

 أقظاّ اٱْؼا٤:

 ٜٓكظِ إىل قظُني :

يٓٗةةٞ ٚايةةيُين ٚايٓةةذا٤  ٖةةٞ ا٭َةةش ٚا :; ٚأْٛالةة٘ اظةة١ٌ اٱْؼةةا٤ ايطًةةيب :أ٫ًٚ

 بًا.ايكظِ ٜيضُٔ طً ، ٖٚزاٚا٫طيؿٗاّ

: ٖٚٛ ايزٟ ٫ ٜيضةُٔ طًبةا ٚريةو ناييعذةب ٚايكظةِ      اٱْؼا٤ غريايطًيب :ثاًْٝا

 ٚايرتدٞ ٚأيؿاظ املذح ٚايزّ.

 ايؿشم بني اٱْؼا٤ ٚاـرب :

ؾاد٠ ؾهٌ ٚاسذ ; ؾُٗا جييُعإ ل٢ً اٱ اٱْؼا٤ ٚاـرب جييُعإ ٜٚؿرتقإ

رب بٗةا بةٌ ٖةٞ    ٫ تيٛقـ لًة٢ املخة  ، ٚيهٔ طبٝع١ ايؿا٥ذ٠ يف اـرب  َُٓٗا َؿٝذ

 َٛدٛد٠ قبً٘ ٚبعذٙ غايبا ٚيٝع ي٘ إ٫ ؾضٌ رنشٖا .

٘ ٚأَا ايؿا٥ذ٠ يف  ; ؾٗةٛ ايةزٟ ٜةأَش أٚ     اٱْؼا٤ ؾإْٗا تيٛقـ ل٢ً امليهًِ بة

٢ٜٗٓ أٚ ٜي٢ُٓ أٚ ٜٓادٟ أٚ ٜظيؿِٗ أٚ ٜيعذب أٚ ٜكظِ ٚل٢ً ٖزا ؾإٕ ايؿا٥ةذ٠ يف  

رب ؾ٬ تيٛقـ ايؿا٥ذ٠ ؾٝة٘  اٱْؼا٤ تٓطًل َٔ امليهًِ ابيذا٤ ٚإجيادا ; غ٬ف اـ

 ل٢ً املخرب.



 

 
 ايؿشم بني اٱْؼا٤ ايطًيب ٚغري ايطًيب :

ٌُٺ قبةٌ ايطًةب نةا٭َش ٚايٓٗةٞ;     اٱْؼا٤ ايطًيب : ٖٛ ايزٟ  ٜظيذلٞ َطًٛبًا غري ساص

ـٸ لٔ ايؿعٌ .  ؾذ٫ي١ ا٭َش ل٢ً طًب ايؿعٌ ٚد٫ي١ ايٓٗٞ ل٢ً طًب ايه

 اٱْؼا٤ غري ايطًيب :

َطًٛبةًا ناملةذح أٚ ايةزّ أٚاييعذةب، ٖٚةزا ايٓةٛع أقةشب إىل         ٖٛ ايزٟ ٫ ٜظيذلٞ

 اـرب.

 ايؿشم بني اٱجياص ٚاٱطٓاب ٚاملظاٚا٠:

 َٔ طشم ث٬ث١: ري لٓٗا طشٜكًابعينٌ َا جيٍٛ يف ايصذس َٔ املعاْٞ ٫ ٜعذٚ اي

أ٫ًٚ : إرا دا٤ اييعبري لٔ املعاْٞ بأيؿاظ َظةا١ٜٚ ٭صةٛهلا غةري صا٥ةذ٠ ٫ٚ ْاقصة١      

ٖٹنيٷ  }املظاٚا٠. نكٛي٘ تعاىل ؾٗزا ٖٛ ُٳا ن ظٳبٳ سٳ َٵَش٨ُ بٹ ٌټ ا  ( .21) آ١ٜ :  ايطٛس {ُن

; ؾةإٕ   : إرا صاد اييعبري لٔ املعاْٞ بأيؿاظ صا٥ذ٠ ل٢ً أصًٗا ; يؿا٥ذ٠ ب٬غٝة١ ثاًْٝا 

َٴةَٛا  }:ٖزا ٖٛ اٱطٓاب; نكٛي٘ تعاىل ٚٳُقٛ ٛٴطٵط ٢  ٛٳاتٹ ٚايصٻ٬ ٠ٹ اَي  ً سٳاؾٹُعَٛا لٳً ٢ ايصٻ

٘ٹ ق اْٹيٹنيٳيٹ  (.238)آ١ٜ: ايبكش٠ {ًٍ

٘    ثايجا:  ، ؾةإٕ ٖةزا    إرا ْكص اييعبري لٔ املع٢ٓ بًؿغ أقٌ َٔ أصةً٘ َةع ايٛؾةا٤ بة

ٞٵ ا٭ َيبٳةابٹ    }إجياص ; نكٛي٘ تعاىل  ٜٳةَا ُأٚيٹة ٝٳا٠ٌ  ِٵ ؾٹٞ اَيكٹصٳاَ  سٳ ) آٜة١   ايبكةش٠  {ٚٳي ُه

:179.) 

ٖةزٙ ايطةشم امليكذَة١    ٚايبًٝؼ خيياس لٓذ اييعبري لُا يف ْؿظ٘ طشٜكةا َةٔ   

ٚريو عظب َا ٜظيذلٝ٘ اؿاٍ ٜٚيطًب٘ املكاّ ؾةإٕ ايب٬غة١ تةذٚس لًة٢ ريةو ،      

ٕٵ ٜةٛدض ، ٚإرا تطًةب املكةاّ         ؾإرا اقيض٢ املكاّ إجيةاصًا ؾةإٕ َهُةٔ ايب٬غة١ يف أ 

إطٓابًا ؾأطًٛب اٱطٓاب ٖةٛ ا٭بًةؼ ; ٚإرا نةإ املكةاّ ٜظةيذلٞ املظةاٚا٠ ناْةت        

ٍّ ٚسد اييٓضٌٜ، ٚتهًِ ايبًػا٤.املظاٚا٠ ٖٞ ا٭ْظب ;   ؾًهٌ َكاّ َكاٍ ، ٚبه



 

 
 تعشٜـ اٱجياص يف ايًػ١ ٚيف ا٫صط٬ح َع رنش أقظاَ٘ ل٢ً طبٌٝ اٱجياص :

 اٱجياص يػ١: اييكصري.

اصط٬سًا: قصذ ايًؿغ َع ايٛؾةا٤ بةاملع٢ٓ أٚ ٜكةاٍ يف تعشٜؿة٘: ٖةٛ اييعةبري لةٔ        

 املعاْٞ ايهجري٠ بأيؿاظ ق١ًًٝ ٚاؾ١ٝ .

 ني :قظاَ٘ ؾٝٓكظِ إىل قظُأَا أ

 إجياص سزف. -2    إجياص قٹصٳش. -1

* أَا إجياص ايكٹصٳش: ؾإْ٘ ٜهٕٛ بيضُني ايعباسات ايكصري٠ َعاْٞ نجري٠ َٔ غةري سةزف   

َٵشٴ  }نكٛي٘ تعاىل  ٚٳا٭  ًَلٴ  ٘ٴ اَيخٳ  (. 54ا٭لشاف ) آ١ٜ :  {ٳأ٫  ي 

أٚ ايعباسات مما ٫ خيٌ بايؿِٗ  * ٚأَا إجياص اؿزف : ؾإْ٘ ٜهٕٛ عزف ػ٤ٞ َٔ ايعباس٠

 سشؾًا أٚ مج١ً أٚ مج٬ً ؾأَةا اؿةشف  َع قش١ٜٓ تعٝٸٔ احملزٚف . ثِ إٕ احملزٚف إَا إٔ ٜهٕٛ 

ِٵ }نكٛي٘ تعاىل  ٝٸًا  أ ُىٚٳي   ( ; ؾأصًٗا أنٔ .20َشِٜ ) آ١ٜ: {بٳػٹ

٘ٴ اي"َجٌ قٛي٘ تعاىل  ٚاؾ١ًُ ًٍ ٚٳاسٹذٳ٠ً ؾ بٳعٳحٳ اي َٻ١ً  ٓٻاغٴ ُأ ٕٳ اي  (.213ايبكش٠ ) آ١ٜ : "ٓٻبٹِّٝنيٳنا

ُٳٌأٟ ؾاصيًؿٛا ؾبعح اهلل ،  ٗٳةا ايصِّةذِّٜلٴ      "نكٛية٘ تعةاىل    ٚاُؾ ـٴ أ ٜټ ٜٴٛطٴة   َٕ ٜٛطةـ   "ؾ أ سٵطٹةًُٛ

(. أٟ ؾأسطًْٛٞ إىل ٜٛطـ ٭طةيعرب ايش٩ٜةا ؾًُةا دةا٤ٙ قةاٍ ٜٛطةـ أؾيٓةا يف طةبع         46)آ١ٜ:

 بكشات...

 تعشٜـ اٱطٓاب ٚرنش بعض أْٛال٘ :

ٚيف اصةةط٬ح ايبًػةةا٤ : صٜةةاد٠ ا٭يؿةةاظ لًةة٢ املعةةاْٞ يؿا٥ةةذ٠                           ايضٜةةاد٠ .يػة١ :  

 ب٬غ١ٝ .

 ٚي٘ أْٛاع نجري٠ َٓٗا :

ٗٳا }نكٛي٘ تعاىل  رنش اـا  بعذ ايعاّ. : أ٫ًٚ ٚٳايشټٚحٴ ؾٹٝ ً ا٥ٹه ١ُ  ُٳ ٍٴ اَي  4ايكذس) آ١ٜ : {ٳتٓضٻ

 .) 

قذ رنش َٓذسدًا يف لُّٛ امل٥٬ه١ ٭ْ٘ َِٓٗ ثِ رنش  ؾإٕ ايشٚح ٖٚٛ دربٌٜ لًٝ٘ ايظ٬ّ

 امس٘ اـا  َش٠ أصش٣ بعذ ريو ايعُّٛ ; إػعاسًا بؿضً٘ ٚتًٜٓٛٗا بؼأْ٘.



 

 
ٚٳآتٴةٛا    }: لهظ٘ ٖٚٛ رنش ايعاّ بعذ اـا  ٜٚؼٗذ ي٘ قٛي٘ تعاىل:  ثاًْٝا ُٴٛا ايصٻةً ا٠   ٚٳأ قٹٝ

ِٵ تٴ ٍٳ ي عٳًُِه ٚٳأ طٹٝعٴٛا ايشٻطٴٛ ٕٳ  ايضٻن ا٠   ُٴٛ  ( 56ايٓٛس ) آ١ٜ :  {شٵسٳ

ْٚهيي٘ ايب٬غ١ٝ ٖٞ / مشٍٛ أؾشاد ايعاّ با٫ٖيُاّ ٚايعٓا١ٜ َع صٜاد٠ ا٫ليٓا٤ بةأَش  

 اـا  يزنشٙ َشتني:

 أ٫ًٚ : بامس٘ اـا .

ثاًْٝا : باْذساد٘ يف لُّٛ ايعاّ ; ؾإٕ اـا  ٖٚٛ ايص٠٬ ٚايضنا٠ قذ رنةش أ٫ًٚ ثةِ رنةش    

ايشطٍٛ لًٝ٘ ايص٠٬ ٚايظ٬ّ ٚريو يٲػعاس بؼٍُٛ ا٫ليٓا٤ مبا دةا٤  ايعاّ بعذٙ ٖٚٛ طال١ 

ب٘ ايشطٍٛ غري ايص٠٬ ٚايضنا٠ َع ا٫ٖيُاّ بُٗا ٭ُْٗا َٓذسديإ يف ٖزا ايعةاّ ; سية٢ ٫   

 ايص٠٬ ٚايضنا٠ ؾكط.  ٜيِٖٛ إٔ املطًٛب ٖٛ إقا١َ



 

 
 لًِ ايبٝةةةةةةإ

 .اٱٜضاح :ايبٝإ يػ١

ِٷ ٜع  شف ب٘ إٜشاد املع٢ٓ ايٛاسذ بطشُم كيًؿ١ يف ٚضةٛح  ٚيف ا٫صط٬ح : لً

ٔٸ اييصٜٛش يًُعاْٞ مل ؽط٧.ايذ٫ي١ لًٝ٘ ، ٚإٕ قًت :    إْ٘ لًِ ايصٛس٠ ، أٚ ؾ

 ٚأػٗش ؾْٓٛ٘ ث٬ث١: 

 ايهٓا١ٜ.. 3   اجملاص.. 2   اييؼبٝ٘. .1

 اييؼبٝةةة٘ أ٫ًٚ/ 

 ٚميهٔ تعشٜؿ٘ بأْ٘ :

 يف ايًػ١ : اييُجٌٝ. 

أٚ  إؿام أَةُش بةأَُش آصةش يف صةؿ١ أٚ أنجةش ; بةأدا٠ ًَؿٛظة١       ٚيف ا٫صط٬ح : ٖٛ 

 ًَشٛظ١. َٚٔ ٖزا اييعشٜـ تعٗش أسنإ اييؼبٝ٘ ا٭سبع١ :

 املؼب٘ : ٚأػري إيٝ٘ بة) إؿام أَش (. (أ 

 املؼب٘ ب٘ ، ٚأػري إيٝ٘ بة ) بأَش آصش (. (ب 

 ٚد٘ ايؼب٘ ، ٚأػري إيٝ٘ بة) يف صؿ١ أٚ أنجش (. (ز 

 ) بأدا٠ ًَؿٛظ١ أٚ ًَشٛظ١ ( .أدا٠ اييؼبٝ٘ ، ٚأػري إيٝٗا  (د 

ٚباملجاٍ ٜيضض املكاّ ؾكٛيو : صٜذ نا٭طذ يف ايؼذال١ ; تعٗش ؾٝ٘ أسنإ 

 اييؼبٝ٘ ا٭سبع١ ; " ؾضٜذ " َؼب٘ 

 َؼب٘ ب٘  "ا٭طذ  "ٚ 

 أدا٠ اييؼبٝ٘ ،  "ايهاف"ٚ

 ٚد٘ ايؼب٘ . "يف ايؼذال١  "ٚ 

ؾٝ٘ ا٭دا٠ ، ٚامل٪نذ ٖٚةٛ  : ؾُٓ٘ اييؼبٝ٘ املشطٌ ; ٖٚٛ َا رنشت  ٚاييؼبٝ٘ أْٛاع

    ٌ ٖٚةٛ َةا    َا سزؾت َٓ٘ ا٭دا٠ ، ٚاجملٌُ ٖٚٛ َا سزف َٓة٘ ٚدة٘ ايؼةب٘، ٚاملؿصة

، ٚايبًٝؼ ٖٚٛ َا سزؾت َٓ٘ ا٭دا٠ ٚٚد٘ ايؼب٘ ٖٚةٛ أبًػٗةا   رنش ؾٝ٘ ٚد٘ ايؼب٘

 نكٛيو قُذ عش. 



 

 
 َٚٔ أْٛاع اييؼبٝ٘ : 

ٜٴضٳةِ     ٖٚٛ َا نإ ؾٝ٘ ٚد٘ ايؼب٘ َٓيضلا َٔاييؼبٝ٘ اييُجًٝٞ  أدةضا٤ َيعةذد٠ 

َٴيٳآيؿ١ ; َجًُا َش َعٓا يف ؼًٌٝ آ١ٜ ايصـ  بعضٗا إىل بعض ; سي٢ تعطٞ صٛس٠ 

َٻشٵصٴٛ ٷ  } ٕٷ  ٝٳا ٗٴِ بٴٓ ْٻ ٘ٹ صٳٍؿًا ن أ  ٕٳ ؾٹٞ طٳبٹًٝٹ ٜٴك اتٹًُٛ ٔٳ  ٜٴشٹبټ اِيزٹٜ ٘ٳ  ٕٻ ايًِ  ( . 4ايصـ ) آ١ٜ :  {َإ

 امليٛنٌ :  اييؼبٝ٘ املكًٛب نكٍٛ ايبشرتٟ يف ٚصـ بٹشٵن ١

 نأْٗةةةةةةةا سةةةةةةةني ؾةةةةةةةت يف تةةةةةةةذؾكٗا 

 

 

 ٜةةةةةةةةذ اـًٝؿةةةةةةةة١ ملةةةةةةةةا طةةةةةةةةاٍ ٚادٜٗةةةةةةةةا  

 

 

ـ     ٝؿة١ يف  ًؾكذ قًب ايؼالش اييؼٝب٘ ; ؾإٕ ا٭صةٌ إٔ ٜؼةب٘ ايؼةالش ٜةذ ا

دٛدٙ ْٚٛاي٘ بربن١ املا٤ يف غضاستٗا ٚتذؾل َا٥ٗا ٚيهٔ ايؼالش قًةب اييؼةبٝ٘;   

  ٚ نجةش٠ ْٛاية٘ ألعةِ َةٔ     يػشض املبايػ١ ٚا٫دلا٤ بإٔ املُذٚح يف غةضاس٠ لطا٥ة٘ 

 ايربن١ ٚ َا ؾٝٗا َٔ املٝاٙ ايٛاؾش٠ .

ٚإبشاص املعٟٓٛ ،  َٚٔ صصا٥ص اييؼبٝ٘ ايبٝا١ْٝ إصشاز اـؿٞ يف صٛس٠ اؾًٞ

ٚػظٝذ املعاْٞ ٚتكشٜشٖا يف ا٭رٖإ ٚنأْٗا َؼةاٖذ٠ يف  يف صٛس٠ اؿظٞ املش٥ٞ 

 لامل اؿٛاغ ؾٗٛ ؾٔ اييصٜٛش يًُعاْٞ.

  :ا٫طيعةةاس٠ثاًْٝا / 

 تعشٻف بأْٗا:ٚ ،أػٗش أْٛاع اجملاص ا٫طيعاس٠

يع٬ق١ املؼاب١ٗ بني املع٢ٓ اؿكٝكةٞ ٚاملعٓة٢   ايًؿغ املظيعٌُ يف غري َا ٚضع ي٘;  

 ; َع قش١ٜٓ َاْع١ َٔ إساد٠ املع٢ٓ اؿكٝكٞ. اجملاصٟ

 .ٚأػٗشٖا قظُإ : اييصش ١ٝ ٚامله١ٝٓ

، َجاي٘ قٛية٘   ٚسزف املؼب٘ب٘  ٘ح ؾٝٗا بًؿغ املؼبشِّصٴؾأَا اييصش ١ٝ ؾٗٞ اييت  

ِٳ }تعاىل ؾكذ اطيعري ايصشا، يٲطة٬ّ  (.  6ايؿاؼ١ ) آٜة١ :   {اٖذٹْٳةةةةا ايصِّشٳا،  امُلظيٳكٹٝ

ظاَع ايٛضٛح ٚايظ١َ٬ َةٔ  بإٔ ػب٘ اٱط٬ّ بايطشٜل ايبِّٝٔ ايظًِٝ َٔ ايعٛز ، 

ٌُ ; ل٢ً طبٌٝ ا٫طيعاس٠ اييصش ١ٝ ; ٭ٕ املزنٛس  املٗايو ٖٓا ٖٛ املؼب٘ ب٘ يف ن

 ٚاملؼب٘ قزٚف.



 

 
    ُّ ٚأَا امله١ٝٓ ؾٗٞ اييت رنش ؾٝٗا املؼب٘ ٚسزف ؾٝٗا املؼب٘ ب٘ ،ٚسَةض إيٝة٘ بة٬ص

َټٛطٳ٢ اَيػٳضٳبٴ }َٔ يٛاصَ٘ ; نكٛي٘ تعاىل :  ُٻا طٳه تٳ لٳٔ  ٛٳاحٳ  ٚٳي  )  ا٭لةشاف {أ صٳزٳ ا٭ َي

ٌُ ، ثةِ    ؿعةاٍ يف ظاَع اهلةذ٤ٚ ٚا٫ْ ؾكذ ػب٘ ايػضبٴ بإْظإ (.  154آ١ٜ : سةزف  نة

لًة٢ طةبٌٝ    بؼة٤ٞ َةٔ يٛاصَة٘ ٖٚةٛ ايظةهٛت     ٚسَض إيٝ٘  املؼب٘ ب٘ ٖٚٛ اٱْظإ

 ا٫طيعاس٠ امله١ٝٓ .

َٚٔ أْٛاع ا٫طيعاسات : ا٫طيعاس٠ اييُج١ًٝٝ ٖٚٞ تشنٝب اطةيعٌُ يف غةري   

َا ٚضع ي٘ ; يع٬ق١ املؼاب١ٗ َع قش١ٜٓ َاْع١ َٔ إساد٠ املع٢ٓ ا٭صًٞ . نكةٛهلِ  

جٌ : ) أْت تٳشٵُقِ ل٢ً املا٤ (. تكٛي٘ ملٔ ًٜضٸ يف ػإٔ ٫ ميهةٔ اؿصةٍٛ َٓة٘    يف امل

 ل٢ً غا١ٜ .

ؾؿٞ ٖزا املجٌ َٚا ضشب ي٘ اطيعاس٠ متج١ًٝٝ ; ؾكذ ػبٗت سةاٍ َةٔ ًٜةضٸ يف    

ظةاَع إٔ نة٬ً   اؿصٍٛ ل٢ً أَش َظيشٌٝ عاٍ َٔ ٜشقِ ) ٜهيب ( ل٢ً املا٤ ; 

ري ايرتنٝب ايذاٍ ل٢ً املؼب٘ بة٘ يًُؼةب٘   ثِ اطيعَُٓٗا ٜعٌُ ل٬ًُ غري َجُش ، 

 ٚايكش١ٜٓ ساي١ٝ.ل٢ً طبٌٝ ا٫طيعاس٠ اييُج١ًٝٝ 

َٚٔ اـصا٥ص ايبٝا١ْٝ ي٬طيعاس٠ أْٗا تربص املعاْٞ يف صٛس٠ سظٸ١ٝ فظ١ُ 

ٚنأْٗا َش١ٝ٥ َؼاٖذ٠ . نُا أْٗا أٚقع يف ايةٓؿع ٚآنةذ َةٔ اؿكٝكة١ ، ثةِ       ;

جش إبكا٤ يًُع٢ٓ ، ٚأقشب تؼخٝصا يذقا٥ك٘ إْٗا أٚدض يف ايذ٫ي١ ل٢ً املعاْٞ ٚأن

، ٚأمجع ٭طشاؾ٘ ، ٚهلزا ٚسدت يف اييٓضٌٜ ، ٚيف اؿةذٜح ايؼةشٜـ ، ٚيف َٓعةّٛ    

 ايعشب َٚٓجٛسٖا.

 

 :ايهٓةةةةةةا١ٜثايجًا / 

 ايظرت ٚاييػط١ٝ، :ايهٓا١ٜ يف ايًػ١ مبع٢ٓ

ٔ إساد٠ املعٓة٢  يؿٌغ ٌأطًل ٚأسٜذ ب٘ ٫صّ َعٓاٙ َع قش١ٜٓ ٫ متٓع َٚيف ا٫صط٬ح : 

 ا٭صًٞ.

َٚجاٍ ريو قٛهلِ : ؾ٬ٕ نجري ايشَاد ; نٓا١ٜ لٔ نشَ٘ ، ٚقٛهلِ : ؾ٬ٕ 

ْعٝـ ايٝذ; نٓا١ٜ لٔ ْضاٖي٘ ، ٚؾ٬ٕ طاٖش ايزٌٜ ; نٓا١ٜ لٔ لِؿية٘. َٚٓة٘   



 

 
ِٵ  } :قٛي٘ لض ٚدٌ ِٵ سٳةشٵخٷ ِيُهة نٓاٜة١ لةٔ ايعؼةش٠    (.  223ايبكةش٠ ) آٜة١ :   {ْٹظٳآ٩ٴُن

 ايضٚد١ٝ .

ٌ     َٚٔ اـ ;  صا٥ص ايبٝا١ْٝ يًهٓا١ٜ أْٗةا تعطةٞ اؿكٝكة١ َعةضٻص٠ً بايةذيٝ

ؾهجش٠ ايشَاد َج٬ً ديٌٝ ٚبشٖإ ل٢ً ايهشّ ، َٚٔ صصا٥صٗا أْٗا طشٜلٷ َ٪دٸب 

ٜٴظٵيٳش٢ َٔ رنشٙ، نكٛي٘ تعاىل  ُٻا  َّ ايشٻؾ حٴ َإي ٢  }يًيعبري ل ٝٳا ً ١  ايصِّ ٝٵ ِٵ ي  ٌٻ ي ُه ُأسٹ

ٔٻ يٹبٳاغٷ ِي ٖٴ ِٵ  ٔٻ    ْٹظٳآ٥ٹُه ٗٴة ِٵ يٹبٳةاغٷ ِي ٚٳأ ْةيٴ ِٵ  نٓٸة٢ بةزيو لةٔ    (.  187) آٜة١ :   ايبكةش٠  {ُه

 املعاػش٠ ايضٚد١ٝ بأطًٛب َ٪ٻدب غا١ٜ يف اؾُاٍ.

     ٘ ;  َٚٔ ايهٓا١ٜ َا ٜظ٢ُ باييعشٜض ٖٚٛ املعٓة٢ املؿٗةّٛ لٓةذ ايًؿةغ ٫ بة

نإٔ تش٣ َ٪رًٜا ٜ٪رٜو أٚ ٜ٪رٟ غريى ; ؾيظٛم يف سكة٘ اؿةذٜح: ) املظةًِ َةٔ     

 تعشٜضًا ب٘ ، ٚبأرٜٸي٘ .املظًُٕٛ َٔ يظاْ٘ ٜٚذٙ ( طًِ 



 

 
 لًِ ايبذٜع

لًِ ٜعشف ب٘ ٚدٛٙ ؼظني ٖٛ ايؿٔ ايجايح َٔ لًّٛ ايب٬غ١ ٚقذ لٴشٸف بأْ٘: 

 ايه٬ّ َٔ د١ٗ يؿع٘ َٚعٓاٙ ; املطابل مليكض٢ اؿاٍ . 

ايطبةةام ٜٚٓكظةةِ إىل قظةةُني : ايبةةذٜع املعٓةةٟٛ : ٚيةة٘ ؾٓةةٕٛ َيعةةذد٠ َٓٗةةا 

 ، ٚغريٖا . ٚاييٛس١ٜ ٚاملضاٚد١ ٚايًـ ٚايٓؼش ، ٚاملبايػ١ ٚاملكاب١ً

َٓٗا اؾٓاغ  ; –أٜضًا  –ٚايكظِ ايجاْٞ : ايبذٜع ايًؿعٞ ; ٚي٘ ؾٕٓٛ َيعذد٠ 

 .ٚايظذع ٚسد ا٭ لٵذٳاص ل٢ً ايصذٚس ٚغريٖا 

 :اييكابٌ أٚ املكاب١ً

ٜٴ٪ٵتٳ٢ مبعٓ ٝني أٚ أنجش َٚٔ ؾٕٓٛ ايبذٜع املعٟٓٛ اييكابٌ أٚ املكاب١ً ; ٖٚٞ إٔ 

; ثِ ٜ٪ت٢ مبا ٜكابٌ ريو ل٢ً ايرتتٝةب ; نكٛية٘ تعةاىل يف ٚصةـ ايةٓيب لًٝة٘       

ِٴ اَيخٳبٳآ٥ٹةحٳ  }ايص٠٬ ٚايظ٬ّ   َٗ ٝٵ  ً ّٴ لٳ ٜٴشٳشِّ ٚٳ ِٴ ايِطِّٝبٳاتٹ  ٗٴ ٌټ ي  ٜٴشٹ (.  157) آٜة١ :   ا٭لةشاف  {ٚٳ

 ٝبات( . ؾإٕ )  شّ ( ٜكابٌ ) ٌ( ٚ)لًِٝٗ( ٜكابٌ )هلِ( ٚ)اـبا٥ح( تكابٌ )ايط

٘ٴ ايضِّةذٴ   ٓٳ َٗشٴ سٴظٵ ٜٴَع ٕٸ ايضِّذ  َٚٔ ؾٛا٥ذ املكاب١ً متهني املعاْٞ يف ايزٖٔ ; ؾإ

 ; ؾٝيكشٸس املشاد ٜٚظيكش املع٢ٓ بٝظش ٚطٗٛي١ . 

 :اييةةةٛسٜةةة١

ِٴ يؿعًا ي٘ َعٓٝإ: قشٜةب   ٜٳزٵُنش امليهً َٚٔ ايبذٜع املعٟٓٛ اييٛس١ٜ ٖٚٞ إٔ 

ٞٸ ٖٛ املشاد ; َجاٍ ريو إٔ تكةٍٛ ملؿيخةش بآبا٥ة٘     ظاٖش يهٓ٘ غري َشاد ، ٚبعٝذ صؿ

. ؾإٕ اييٛس١ٜ ٚقعت يف يؿغ " لعاّ " ; ؾً٘ َعٓٝإ قشٜةب   آبا٩ى لعاّٚأدذادٙ : 

تعين ب٘ ايعٳع ١ُ ; ؾيٛاؾل بزيو ؾ خٵش  املؿيخش ، ٚبعٝذ ; تعين بةزيو مجةع لٳَعةِ ;    

 باي١ٝ .طٝهْٕٛٛ لعاًَا  –َُٗا  ؾخشت بِٗ  –ٖٚٛ املشاد ،ؾأْت تشٜذ أِْٗ

٘     َٚٔ ؾٛا٥ذ اييٛس١ٜ    إٜٗاّ امُليٳشٳذٻخ َع٘ أْةو تٛاؾكة٘ يف َعٓة٢ٶ ٜةزٖب إيٝة

، ٚؼكل  ٚيهٓو تشٜذ َع٢ٓ آصش ؾيٓذٛ َٔ آؾ١ ايهزبنُا يف املجاٍ ايظابل ، 



 

 
املشاد َٔ غري إثةاس٠ أٚ بًبًة١ أٚ إطةا٠٤  ٚقةذ نةإ ايةٓيب لًٝة٘ ايصة٠٬ ٚايظة٬ّ          

 . ; ؼكٝكًا يًُصاحل ٚدؾعًا يًُؿاطذٚاتٜظيعًُٗا أسٝاًْا ; ٚغاص١ يف ايػض

 :اؾٓاغ

َٚةةٔ احملظةةٓات ايًؿعٝةة١: اؾٓةةاغ ٖٚةةٛ إٔ ٜيؼةةاب٘ ايًؿعةةإ يف ايًؿةةغ:   

 ٚخييًؿا يف املع٢ٓ. ٚاملؼٗٛس َٓ٘ ْٛلإ: 

ٗ  ْةٛع اؿةشٚف  دٓاغ تاّ: ٖٚٛ َا اتؿل ؾٝ٘ ايًؿعإ يف أَٛس أسبع١: ٖٚٞ  ا ٚػةهً

ّٳ }ا; نكٛي٘ تعاىل ٚتشتٝبٗٚلذدٖا  ٛٵ ٜٳ ّٴ  ٚٳ ٝٵشٳ  ايظٻالٳ١ُتٳُكٛ َٳا ي بٹجٴٛا غ  ٕٳ  َٴٛ ُٴذٵَش ِٴ اَي ٜٴَكظٹ

; ؾكذ اتؿل ايًؿعإ يف ا٭َٛس ا٭سبع١ ٚاصيًؿةا يف املعٓة٢ ;   ( 55) آٜة١:   ايشّٚ { طٳالٳ١ٺ

 ؾإٕ ) ايظال١ ( ٖٞ ّٜٛ ايكٝا١َ ، ٚ) طال١ ( ٖٞ اؾض٤ املعشٚف َٔ ايٛقت.

ٕ يف ٚاسةذٺ َةٔ ا٭َةٛس امليكذَة١ ;     ٚدٓاغ غري تاّ: ٖٚٛ َةا اصيًةـ ؾٝة٘ ايًؿعةا    

ً ا  }نكٛي٘ تعاىل:  ِٳ ؾ  ٝٳيٹٝ َٻا اَي ٗٳشٵؾ أ  ٌٳ ؾ ً ا *  تٳَك َٻا ايظٻا٥ٹ ٗٳشٵٚٳأ  ٓٵ - 9) آٜة١ :   ايضةش٢  { تٳ

ؾا٫صي٬ف ٚقع بني ايهًُيني يف سشيف ايكاف ٚايٕٓٛ ، َةع ا٫تؿةام يف بكٝة١    (;  10

 ا٭َٛس .

 َٚٓ٘ قٍٛ سظإ سضٞ اهلل لٓ٘ : 

ٜٳػٵةةةةضٴ ايةةةةٓيبٸ     ٚنٓةةةةا   بًٝةةةةة١ قَيةةةة٢ 

 

 

 ٚايكٓابةةةةةةةٌ بايكٓةةةةةةةا داْبٝةةةةةةةْ٘صةةةةةةةٌ 

 

 

 صري ، َع ا٫تؿام ببك١ٝ ا٭َٛس .ؾا٫صي٬ف ٚقع بضٜاد٠ ايبا٤ ٚاي٬ّ يف ايًؿغ ا٭

ٓٻ١ُ ايبٳشٵد ( ; ؾا٫صي٬ف ٚقةع يف اؿشنةات بةني     َٚٓ٘ قٛهلِ : ) دٴبٻ١ُ ايبٴشٵدٹ دٴ

ٓٻ١ُ.ايبٴشد ٚايبٳشٵد ، نُا ٚقع ا٫صي٬ف يف   اؿشٚف بني دٴبٻ١ُ ٚدٴ

ٕٸ ي٘ أثشًا نٝذًا يف  ْعِ ايه٬ّ ، ٚيف تٓاطب َٚٔ ؾٛا٥ذ اؾٓاغ ايب٬غ١ٝ أ

ؾإٕ اقرتإ ا٭ػباٙ ٚ ايٓعا٥ش جيعٌ ايٓؿٛغ متٌٝ إيٝٗا بايؿطش٠ ٚتةأْع   أدضا٥٘ ،

ٜٴَؿضةٞ إىل متاثًةٗا ، ٚظٗةٛس َعاْٝٗةا ; ممةا        ٕٸ اييذاْع يف ا٭يؿةاظ  بٗا ، نُا أ



 

 
ا٭رٕ ٜٚ٪ْع ايٓؿع ٜٚٴشٳٍقص ايكًةب ، ٚخيةادع ا٭رٖةإ ببةذٜع ا٭ؾهةاس ;       ٜٴَطشبٴ

ؾامُلذٳاْٹعٴ يف ن٬َ٘ نأْ٘ خيذلو لٔ ايؿا٥ذ٠ ٚقذ ألطاٖا ، ُٜٖٚٛةو نأْة٘   

 مل ٜضدى ٚقذ أسظٔ ايضٜاد٠ ِٚٚؾاٖا.

 


